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สารจากอธิิการบดีี

	 ในสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดติ่อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�เกิดข้�นติ่อเน่�องมาถ้งปััจจุบันได้ส่งผลกระที่บ

อย่า่งกว้างขวางในปัระเที่ศต่ิาง	ๆ 	ที่ำให้รู้ปัแบบการใช้ช่้้วิติของผู้คนที่ั�วโลกเปัล่�ย่นแปัลงไปั	โดย่เฉพาะอย่า่งย่ิ�งการเปิัดรบัเที่คโนโลย่่	

บริการดิจิที่ัลให้ม่	ๆ	รวมถ้งแพลติฟอร์มออนไลน์	จ้งนำไปัสู่เที่รนด์การปัรับติัวและใช้้ช่้วิติ	แบบ	Next	Normal	ที่่�เริ�มขย่าย่ติัว

ในวงกว้าง	พร้อมที่ั�งม่บที่บาที่ในการปัรับการศ้กษาให้้เข้ากับการเปัล่�ย่นแปัลงดังกล่าว	

	 การวจิยั่จง้มค่วามสำคญัย่ิ�งติอ่การสรา้งองคค์วามรู	้เพ่�อเติรย่่มความพรอ้มของสงัคมสามารถให้ป้ัอ้งกนั	ปัรับติวัในที่ศิที่าง

ที่่�ติอบสนองต่ิอภาวะวกิฤติ	ห้รอ่การแสดงออกถง้ศลิปัะ	ดนติร	่วรรณ์กรรมที่่�ช่้วย่ปัลอบปัระโลมใจ	การสร้างกำลังใจที่่�จะอยู่ร่่วมกนั

อย่่างม่ความห้วัง	 ความรู้ส้กเห็้นคุณ์ค่าของความร่วมม่อในการฟันฝ่่าวิกฤติน่�ไปัด้วย่กัน	 ความเช้่�อมั�นระห้ว่างภาคชุ้มช้น	ภาครัฐ	

และภาคเอกช้น	 ในการน่�สถาบันการศ้กษาถ้งเปั็นพลังที่างสังคมและกลไกที่่�สำคัญด้านการวิจัย่ที่่�สร้างนวัติกรรมที่างสังคม

ในครั�งน่�	ซึ่้�งสอดคล้องกับนโย่บาย่และยุ่ที่ธศาสติร์การอุดมศ้กษา	วิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่และนวัติกรรม	(อววน.)	พ.ศ.	2563	-2570	

และแผนยุ่ที่ธศาสติร์ด้านวิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่	และนวัติกรรม	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	พ.ศ.	2564-2568	 (TSU-Social	 Innovation	

Movement;	TSU	SIM	Movement)	ที่่�ได้เช้่�อมโย่งกับนโย่บาย่ฯ	และการเปัล่�ย่นแปัลงของโลกโดย่ให้้ความสำคัญกับ	

(1)	 การพัฒนากำลังคนย่กระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิที่ย่าศาสติร์	 วิจัย่และนวัติกรรม	 (2)	 การวิจัย่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อโจที่ย่์ที่้าที่าย่ของสังคม	(3)	การวิจัย่และสร้างนวัติกรรมเพ่�อเพิ�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน	พร้อมย่กระดับ

การพ้�งพาตินเองในระดับปัระเที่ศ	และ	(4)	การวิจัย่และสร้างนวัติกรรมเพ่�อพัฒนาเช้ิงพ่�นที่่�และลดความเห้ล่�อมล�ำ	เพ่�อให้้

ความสำคัญของการพัฒนาการวิจัย่	และระบบส่งเสริมสนับสนุนการแสวงห้า	องค์ความรู้จากการวิจัย่ในแติ่ละศาสติร์เพ่�อพัฒนา

วิช้าการ	ให้้สามารถนำไปัใช้้ปัระโย่ช้น์ติ่อการพัฒนาคุณ์ภาพช้่วิติของปัระช้าช้น	

สำห้รับการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ภาย่ใติ้ห้ัวข้อ	“นวัติกรรมสังคมยุ่ค	

Next	Normal”	เปั็นจุดสร้างเคร่อข่าย่ความร่วมม่อระห้ว่างมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์และสถาบันอุดมศ้กษา	องค์กร	และเคร่อข่าย่ใน

ระบบวจิยั่ที่ั�วปัระเที่ศ	ที่่�จะนำเสนอผลงานวิจยั่ที่่�มศั่กย่ภาพพร้อมใช้้ปัระโย่ช้น์อนัเป็ันปัระโย่ช้น์เช้งิวชิ้าการ	เช้งิสงัคม	และเช้งิพาณ์ชิ้ย์่	

และขับเคล่�อนให้้เกิดการเผย่แพร่องค์ความรู้	กระจาย่โอกาสการเข้าถ้งฐานข้อมูลความรู้การวิจัย่และนวัติกรรม	อ่กที่ั�งเปั็นกลไก

สง่เสรมิและถา่ย่ที่อดความรูเ้พ่�อปัระโย่ช้น์	ติอ่การพฒันาสงัคมไที่ย่ให้เ้กิดความเขม้แขง็และปัรบัติวัให้เ้ขา้กบัสถานการณ์ใ์นปัจัจุบนั	

มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์ขอขอบคุณ์สำนักงานการวิจัย่แห้่งช้าติิ	 (วช้.)	 สำนักงานพัฒนาการวิจัย่การเกษติร	 (สวก.)	

สำนักงานนวัติกรรมแห้่งช้าติิ	 (NIA)	 กรมที่รัพย่์สินที่างปััญญา	 (DIP)	 ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการพัฒนาระดับพ่�นที่่�	

(บพที่.)	ห้น่วย่บรหิ้ารและจดัการที่นุด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของปัระเที่ศ	(บพข.)	บรษิทัี่	แอบโซึ่เที่ค	จำกดั	บรษิทัี่	

อนาไลติคิ	 เย่น่า	ฟาร์อส่ต์ิ	ปัระเที่ศไที่ย่	จำกดั	และบณั์ฑิติิวทิี่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษณิ์	ที่่�ร่วมเป็ันห้น่วย่งานร่วมจัด	และขอขอบคณุ์	

ผูท้ี่รงคณุ์วุฒ	ินักวจิยั่	ผูน้ำเสนอผลงานวจิยั่	คณ์ะกรรมการดำเนนิการจดัปัระช้มุวชิ้าการฯ	ที่กุที่า่น	รวมที่ั�งบคุลากรสงักดัสถาบนัวจิยั่

และพัฒนา	 และบุคลากรห้น่วย่งานติ่าง	 ๆ	 ทัี่�งในและนอกมห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 ที่่�ม่ส่วนร่วมและอำนวย่ความสะดวกในการจัด

ปัระชุ้มวิช้าการในครั�งน่�	และห้วังเปั็นอย่่างย่ิ�งว่าการจัดปัระชุ้มฯ	ในครั�งน่�	จะสัมฤที่ธิ�ติามความมุ่งห้มาย่ทีุ่กปัระการ

(รองศาสติราจารย่์	ดร.วิช้ัย่	ช้ำนิ)

อธิการบด่มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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สารจากคณบดีีบัณฑิิตวิิทยาลััย

บณั์ฑิติิวทิี่ย่าลยั่	มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษิณ์	มพ่นัธกจิของส่วนงานอยู่	่6	พนัธกจิ	โดย่มพ่นัธกจิที่่�จำเป็ันและสำคญัอยู่	่2	พนัธกจิ	

ค่อ	พันธกิจที่่�	1	กำกับดูแลคุณ์ภาพและมาติรฐานการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาให้้สอดคล้องติามเกณ์ฑิ์มาติรฐานห้ลักสูติร

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของช้าติิและมาติรฐานสากล	 และพันธกิจท่ี่�	 4	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผย่แพร่ผลงานวิจัย่

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	ซึ่้�งเปั็นพันธกิจที่่�ที่างบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่ได้เล็งเห็้นถ้งความสำคัญและจำเปั็นเร่งด่วนที่่�จะติ้องร่บเร่งดำเนินการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุอย่า่งเติม็ที่่�เติม็กำลงั	ที่ั�งน่�เน่�องจากผลลพัธท์ี่่�ไดจ้ะสง่ผลกระที่บติอ่จำนวนนสิติิระดบับณั์ฑิิติศ้กษาในอนาคติ

และการเป็ันที่่�ย่อมรับของสังคมวิช้าการภาย่นอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่่ามกลางการเปัล่�ย่นแปัลงอย่่างรวดเร็วและรุนแรง	 (Disruptive	

Changing)	ของโลกภาย่นอก

ด้วย่เห้ตุิน่�	 บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	 มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 จ้งได้เข้าร่วมเปั็นเจ้าภาพร่วมจัดการปัระชุ้มการปัระชุ้มวิช้าการ

ระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ภาย่ใติ้ห้ัวข้อ	“นวัติกรรมสังคมยุ่ค	Next	Normal”	อย่่างเปั็นที่างการ

ติามคำเช้ิญของสถาบันวิจัย่และพัฒนา	 มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่จ้งได้ปัระช้าสัมพันธ์และเปัิดโอกาสให้้นิสิติ

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	สังกัดห้ลักสูติรระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของทุี่กส่วนงานวิช้าการภาย่ในมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ที่ั�งวิที่ย่าเขติสงขลา

และวทิี่ย่าเขติพัที่ลงุ	ที่่�กำลงัจะจบการศก้ษาไดม้โ่อกาสเขา้รว่มนำเสนอผลงานวจิยั่ที่่�เปัน็สว่นห้น้�งของสารนพินธ	์วทิี่ย่านพินธ	์และ

ดุษฎี่นิพนธ์	ในการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิครั�งน่�	นอกจากน่�ย่ังได้จัดกิจกรรมแสดง	ผลงานของนิสิติระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาท่ี่�

จบการศก้ษาไปัแลว้ห้รอ่อยู่ร่ะห้วา่งการศก้ษาที่่�มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์ในรปูัแบบของการแสดงโช้วผ์ลงานที่างวชิ้าการ	(Show	Case)	

เพ่�อเป็ันการปัระช้าสัมพันธ์เช้งิวิช้าการแก่ผูท้ี่่�สนใจที่ั�วไปัและผูท้ี่่�สนใจเขา้มาศก้ษาต่ิอในระดับบัณ์ฑิติิศก้ษาที่่�มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์

ติ่อไปัในอนาคติ

	 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผย่แพร่ผลงานวิจัย่ของนิสิติระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาในที่่�ปัระชุ้มวิช้าการ

ระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 รวมทัี่�งในท่ี่�ปัระชุ้มวิช้าการนำเสนอผลงานวิจัย่บัณ์ฑิิติศ้กษาระดับช้าติิของเคร่อข่าย่สถาบัน

อุดมศ้กษาที่ั�งของรัฐและเอกช้นจากทัี่�วปัระเที่ศและติ่างปัระเที่ศ	จะเปั็นแนวที่างห้ลักที่่�สำคัญของบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่ในการกำกับ

ดูแลคุณ์ภาพและมาติรฐานการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาให้้สอดคล้องติามเกณ์ฑ์ิมาติรฐานห้ลักสูติรระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของช้าติิ

และมาติรฐานสากล	ซึ่้�งสอดคล้องกับแผนยุ่ที่ธศาสติร์การพัฒนามห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	พ.ศ.	 2561	–	2580	ภาย่ใติ้วิสัย่ทัี่ศน	์

“การเปั็นมห้าวิที่ย่าลัย่ท่ี่�ม่ความเปั็นเลิศที่างวิช้าการที่่�สอดคล้องกับความติ้องการของสังคมและชุ้มช้น	 ภาย่ในปัี	 2580	

(Academic	 Excellence	 Through	 Social	 Relevance	within	 2037)”	 และสอดคล้องกับแผนกลยุ่ที่ธ์ของบัณ์ฑิติิวิที่ย่าลัย่	

มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษิณ์	 พ.ศ.	 2565-2568	 ที่่�กำลังดำเนินการนำเสนอเข้าที่่�ปัระชุ้มต่ิอคณ์ะกรรมการปัระจำบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่เพ่�อ

พิจารณ์าเห้็นช้อบติ่อไปั	

บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ขอขอบคุณ์ที่างสถาบันวิจัย่และพัฒนา	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ที่่�ได้เช้ิญให้้เข้าร่วม

เปั็นห้น่วย่งานร่วมจัดการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	 32	ปัระจำปัี	 2565	 และขอขอบคุณ์นิสิติ

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	คณ์าจารย่์ที่่�ปัร้กษา	รองคณ์บด่บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	คณ์าจารย่์ปัระจำบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	ห้ัวห้น้าสำนักงานบัณ์ฑิิติ

วิที่ย่าลัย่	รวมที่ั�งบุคลากรสังกัดบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	ที่่�ได้ม่ส่วนร่วมและอำนวย่ความสะดวกในการจัดปัระชุ้มวิช้าการ	 ในครั�งน่�	 และ

ห้วังเปั็นอย่่างย่ิ�งว่าการจัดปัระชุ้มฯ	ครั�งน่�	จะปัระสบความสำเร็จติามวัติถุปัระสงค์ทีุ่กปัระการ

(ผู้ช้่วย่ศาสติราจารย่์	ดร.ปัระสงค์	เกษราธิคุณ์)

คณ์บด่บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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1. ชื่่�อโครงการ  : การประชืุ่มวิิชื่าการระดัับชื่าติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำปี 2565

2. ควิามสอดัคลั้องกับบริบทท่�เก่�ยวิข้้อง

 2.1 แผนยุทธศาสติร์มหาวิิทยาลััยทักษิิณ พ.ศ. 2561 – 2580 แลัะแผนกลัยุทธ์การพัฒนา

สถาบันวิิจัยแลัะพัฒนา มหาวิิทยาลััยทักษิิณ ปีงบประมาณ 2565-2569

ควิามท้าทาย รายลัะเอ่ยดั

ความเข้มแข็งด้านการวิจัย่ท่ี่�สอดคล้องกับความ

ติ้องการของสังคม	

วิตัิถปุระสงค์ : เพ่�อเป็ันเวที่ใ่ห้้เกดิการเผย่แพร่ผลงานวจิยั่และสร้างช้่�อเสย่่ง

ให้้กบัมห้าวทิี่ย่าลยั่ส่งเสรมิ	 และสนบัสนนุให้้นกัวจิยั่	นสิติิระดบับณั์ฑิติิศก้ษา	

ให้้ม่ศักย่ภาพในการสร้างผลงานวิจัย่และงานสร้างสรรค์ที่่�ม่คุณ์ภาพนำไปั

ใช้้ปัระโย่ช้น์ได้

ติัวิชื่่�วิัดัท่� 7.1ก-9	 ผลงานวิจัย่และงานสร้างสรรค์ที่่�เผย่แพร่ในระดับช้าติิ

ห้ร่อนานาช้าติิ	(TSU05)

แผนกลัยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิิจัยแลัะพัฒนา 

มหาวิทิยาลัยัทกัษิณิ ปงีบประมาณ 2565-2569

กลัยุทธ์ท่� 3 พัฒนาระบบกลัไกการจัดัการงานวิิจัยข้องมหาวิิทยาลััยให้ม่

ประสิทธิภาพแลัะมาติรฐานสากลั

เป้าหมาย (Objective)

สนับสนุนการเผย่แพร่ผลงานวิจัย่ในระดับช้าติิ	นานาช้าติิ

ผลัลัพัธ์ (Key Result)	3.3.1	การเผย่แพร่ผลงานวิจยั่ในระดบัช้าติ	ินานาช้าติิ

โครงการ/กิจกรรม การจัดโครงการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิปัระจำปัี

2.2 แผนยุทธศาสติร์อ่�น ๆ 

ควิามสอดัคลั้อง รายลัะเอ่ยดั

นโย่บาย่และยุ่ที่ธศาสติร์การอุดมศ้กษา	 วิที่ย่าศาสติร์	 วิจัย่และ

นวัติกรรม	 (อววน.)	 พ.ศ.	 2563	 -2570	 กำห้นดให้้ม่	 4	 Platform	

ได้แก่	 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	 การวิจัย่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อติอบโจที่ย์่ที่้าที่าย่ของสังคม	 การวิจัย่และสร้าง

นวตัิกรรมเพ่�อเพิ�มขด่ความสามารถการแขง่ขนั	และการวิจยั่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อการพัฒนาเช้ิงพ่�นท่ี่�และลดความเห้ล่�อมล�ำ	 ติลอดจน

การปัฏิิรูปัการอุดมศ้กษา	วิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่และนวัติกรรม	(อววน.)	

เพ่�อเปั็นการมุ่งการพัฒนาและผลิติผลงานวิจัย่และ

งานสร้างสรรค์	 ของอาจารย่์	 นักวิจัย่	 และนิสิติระดับ

บัณ์ฑิิติศ้กษาให้้ม่คุณ์ภาพ	 โดย่ม่การเผย่แพร่ผลงาน	

แลกเปัล่�ย่นความรู้	แนวคิด	ปัระสบการณ์์ไปัสู่	ผู้ที่่�สนใจ	

และก่อให้เ้กิดผลลพัธ์ดา้นปัระโย่ช้น์เช้งิวิช้าการ	เช้งิสังคม	

และเช้งิพาณ์ชิ้ย์่	และเกดิการแข่งขนัในเวที่ร่ะดบัปัระเที่ศได้	

3. หลัักการแลัะเหติุผลั

การวิจัย่ถ่อเป็ันกิจกรรมพัฒนาปััญญาเพ่�อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจแก่มนุษย์่เพ่�อนำไปัปัรับปัรุงและพัฒนาวิถ่การ

ดำรงช้่วิติที่ั�งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเม่อง	 สิ�งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมให้้ด่ข้�น	 ที่ั�งยั่งใช้้ในการปัรับตัิวเองให้้เข้ากับการ

เปัล่�ย่นแปัลงของธรรมช้าติแิละอารย่ธรรมของโลกที่่�เปัล่�ย่นไปัไดเ้ปัน็อย่า่งด	่ดงันั�น	การวจิยั่จง้เปัน็องคป์ัระกอบห้ลกัติอ่การพฒันา

ปัระเที่ศ	และสร้างความได้เปัร่ย่บด้านติ่างๆ	จ้งจำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�จะติ้องม่การผลักดันขับเคล่�อนและย่กระดับการวิจัย่	ติั�งแติ่การ

มน่โย่บาย่ดา้นการบรหิ้ารจดัการงานวจิยั่แบบบรูณ์การที่่�มท่ี่ศิที่างช้ดัเจน	การส่งเสรมิและสนบัสนนุที่นุเพ่�อที่ำวจิยั่	และการบรหิ้าร

จัดการที่รัพย่ากรมนุษย่์ให้้เกิดกระบวนเร่ย่นรู้และสั�งสมองค์ความรู้	 เพ่�อผลิติงานวิจัย่ที่่�ม่คุณ์ภาพ	ติลอดจนม่การนำผลวิจัย่ไปัใช้้

ปัระโย่ช้น์ในมติิต่ิิางๆ	นอกจากน่�กระบวนการห้น้�งซึ่้�งสำคญัของการวจิยั่คอ่การนำผลงานวจิยั่ไปัใช้้ปัระโย่ช้น์ห้รอ่การเผย่แพร่งานวจิยั่

สูแ่วดวงวชิ้าการเพ่�อนำผลการวิจยั่ไปัใช้ใ้นการแกปั้ัญห้าไดอ้ย่า่งแที่จ้รงิ	และเปัน็การพฒันางานวิจยั่ที่่�สูงข้�นต่ิอไปัอก่ที่ั�งย่งัเปัน็เวที่่

ที่างวิช้าการสำห้รับนักวิจัย่ในการแลกเปัล่�ย่นเร่ย่นรู้ปัระสบการณ์์ด้านการวิจัย่



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

V

ติามแผนกลยุ่ที่ธ์การพัฒนา	(ระย่ะ	5	ปัี	ของสถาบันวิจัย่และพัฒนา	พ.ศ.	2565-2569)	รวมที่ั�งกำห้นด	โครงการ	ห้ร่อ

กจิกรรมให้้ติอบสนองและให้้ความสำคญักับ	OKRs	ความท้ี่าที่าย่และกลย่ทุี่ธ์ของมห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์ได้กำห้นดพนัธกจิห้ลกั	4	ด้าน	

ไดแ้ก	่จัดการศก้ษาเพ่�อพฒันากำลงัคนในการขับเคล่�อนการพฒันาปัระเที่ศ	โดย่เนน้การสรา้งสมรรถนะการพัฒนานวตัิกรรมสงัคม

และการเปัน็ผูป้ัระกอบการ	บรกิารวชิ้าการและถา่ย่ที่อดความรู	้เที่คโนโลย่	่และนวัติกรรม	เพ่�อการพฒันาเช้งิพ่�นที่่�	พฒันานวตัิกรรม

สังคมบนฐานศิลปัะ	 วัฒนธรรม	 ห้ร่อภูมิปััญญาท้ี่องถิ�น	 เพ่�อการที่ำนุบำรุงศิลปัะ	 วัฒนธรรมและย่กระดับคุณ์ภาพช่้วิติในชุ้มช้น	

สำห้รับพนัธกจิวจิยั่เพ่�อพฒันาเที่คโนโลย่แ่ละนวัติกรรมที่่�ติอบโจที่ย์่การพฒันาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ�งแวดลอ้ม	และการเพิ�มขด่ความ

สามารถในการแข่งขันของปัระเที่ศ	 เปั็นพันธกิจห้ลักที่างด้านการวิจัย่ที่่�มุ่งสู่การเปั็นมห้าวิที่ย่าลัย่นวัติกรรมสังคมระดับแนวห้น้า

ของปัระเที่ศ	ฉะนั�น	จำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�จะติ้องพัฒนาศักย่ภาพการวิจัย่ที่ั�งที่างด้านปัริมาณ์และด้านคุณ์ภาพ	ดังนั�น	 เพ่�อให้้ผลงาน

วจิยั่ดงักลา่วไดม้โ่อกาสเผย่แพรใ่นวงกวา้ง	และขย่าย่องคค์วามรูสู้ก่ารปัฏิบิตัิใิห้ก้วา้งขวางย่ิ�งข้�น	มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์จง้ไดจ้ดัการ

ปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	เพ่�อเผย่แพร่ผลงานวิจัย่และแลกเปัล่�ย่นองค์ความรู้

สู่สาธารณ์ช้นข้�น

4. วิัติถุประสงค์ 

วิัติถุประสงค์ ติัวิชื่่�วิัดั ค่าเป้าหมาย หน่วิยนับ

1.	เพ่�อสร้างเคร่อข่าย่ความร่วมม่อที่างด้านการวิจัย่ให้้เกิดข้�น

ในมห้าวิที่ย่าลัย่

จำนวนผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการ 300 คน

2.	เพ่�อให้้นกัวิจยั่	นิสติิ/นกัศก้ษาระดบับัณ์ฑิติิศก้ษาได้เผย่แพร่

ผลงานวิจัย่สู่แวดวงวิช้าการ

จำนวนผลงานวิจัย่ 100 เร่�อง

3.	เพ่�อสร้างราย่ได้ให้้กับมห้าวิที่ย่าลัย่ ราย่ได้จากการเก็บค่าลงที่ะเบ่ย่น 300,000 บาที่

4.	เพ่�อเปั็นเวที่่ที่างวิช้าการให้้นักวิจัย่	นิสิติ/นักศ้กษาระดับ

บัณ์ฑิิติศ้กษาได้พบปัะแลกเปัล่�ย่นเร่ย่นรู้ปัระสบการณ์์

ด้านการวิจัย่

ความพ้งพอใจของผู้เข้าร่วมปัระชุ้ม

วิช้าการ

80 ร้อย่ละ

5. กลัุ่มเป้าหมาย

5.1	บุคคลที่ั�วไปั	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	นักเร่ย่น	นักศ้กษาจากภาย่ภาย่นอก	จำนวน	150	คน	

5.2	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	นักเร่ย่น	นักศ้กษาจากภาย่ภาย่ใน	จำนวน	150	คน

  รวิมทั�งสิ�น  จำนวิน 300 คน

6. ผ้้รับผิดัชื่อบโครงการ

 6.1 คณะทำงานโครงการ	:	การปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ซึ่้�งปัระกอบ

ด้วย่คณ์ะกรรมการชุ้ดติ่าง	ๆ	ดังน่�

	 	 1)	คณ์ะกรรมการฝ่่าย่วิช้าการการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

	 	 2)	คณ์ะกรรมการดำเนินงานการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

	 	 3)	ผู้ที่รงคุณ์วุฒิพิจารณ์าติัดสินรางวัลผลงานวิจัย่ภาคบรรย่าย่และภาคโปัสเติอร์	

 6.2 หน่วิยงานร่วิมภายใน/ภายนอก	ดังน่�

  หน่วิยงานร่วิมภายในมหาวิิทยาลััยทักษิิณ 

	 	 1)	บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

  หน่วิยงานร่วิมภายนอกมหาวิิทยาลััย

	 	 1)	สำนักงานการวิจัย่แห้่งช้าติิ	(วช้.)

	 	 2)	สำนักงานพัฒนาการวิจัย่การเกษติร	(สวก.)	

	 	 3)	สำนักงานนวัติกรรมแห้่งช้าติิ	(NIA)

	 	 4)	กรมที่รัพย่์สินที่างปััญญา	(DIP)

	 	 5)	ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการพัฒนาระดับพ่�นที่่�	(บพที่.)	
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	 6)	ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของปัระเที่ศ	(บพข.)	

							 7)	บริษัที่	แอบโซึ่เที่ค	จำกัด

	 8)	บริษัที่	อนาไลติิค	เย่น่า	ฟาร์อ่สติ์	ปัระเที่ศไที่ย่	จำกัด

							 9)	บริษัที่	ไรที่ส์	อินสติรูเมนส์	จำกัด	

7. วิิทยากร :	ผู้ที่รงคุณ์วุฒิระดับช้าติิ

					 1)	ดร.วิภารัติน์	ด่อ่อง			ผู้อำนวย่การสำนักการวิจัย่แห้่งช้าติิ	(วช้.)	

	 2)	ศ.ดร.ผดุงศักดิ�	รัตินเดโช้	นาย่กสมาคมวิศวกรเคร่�องกลไที่ย่	(TSME)

8. ระยะเวิลัาแลัะวิิธ่ดัำเนินการ 

 8.1	วันที่่�จัดกิจกรรม		 :		วันศุกร์	ที่่�	25	ม่นาคม	2565	

				 8.2	ระย่ะเวลาการดำเนินงาน

 ระยะเวิลัา กิจกรรม

1 ธ.ค.64-28 ม.ค.65 ลงที่ะเบ่ย่น	 และเปัิดรับผลงานเพ่�อนำเสนอภาคบรรย่าย่/ภาคโปัสเติอร์	 ผ่านระบบการปัระชุ้ม

ออนไลน์	http://conference2022.tsu.ac.th

ภายใน 31 ม.ค.65 แจ้งผลการพิจารณ์า	ชื่่องทางท่� 1	บที่คัดย่่อ	ผ่านระบบออนไลน์

ภายใน 15 ก.พ.65 -	แจ้งผลการพิจารณ์าบที่ความวิจัย่เร่�องเต็ิม	 ชื่่องทางท่� 2	 ผ่านระบบการปัระชุ้มวิช้าการฯ	 

http://conference2022.tsu.ac.th

25 ก.พ.65 ห้มดเขติการลงที่ะเบ่ย่นผ่านระบบการปัระชุ้มฯ	ของผู้เข้าร่วมปัระชุ้มไม่นำเสนอผลงาน

ภายใน 28 ก.พ.65 ส่งห้ลักฐานการช้ำระค่าลงที่ะเบ่ย่นล่วงห้น้า	(ผู้นำเสนอผลงานช้่องที่างที่่�	1,	2	และ	3

ภายใน 15 ม่.ค.65 -	แจ้งผลการพิจารณ์าบที่ความวิจัย่เร่�องเติ็ม	ชื่่องทางท่� 3	วารสาร

20 ม่.ค.65 เผย่แพร่ผลงานช้่องที่างที่่�	2	ติ่พิมพ์ใน	Proceedings	ผ่านบนเว็บไซึ่ติ์

25 ม่.ค.65 จัดปัระชุ้มวิช้าการการนำเสนอผลงานภาคบรรย่าย่	และภาคโปัสเติอร์

8.3	รูปัแบบการจัดปัระชุ้มวิช้าการ

	 	 1.	การบรรย่าย่พิเศษที่างวิช้าการ	(Keynote	lecture)

	 2.	การนำเสนอผลงานวิจัย่ภาคบรรย่าย่	(Oral	presentation)	

	 3.	การนำเสนอผลงานวิจัย่ภาคโปัสเติอร์	(Poster	presentation)

					 	 4.	การนำเสนอผลงาน	10	นวัติกรรมเด่น	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

					 	 5.	การนำเสนอผลงานเด่นระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	(Grad-Showcase)

8.4	ขั�นติอนการส่งผลงาน

	 ผูน้ำเสนอผลงานลงที่ะเบย่่น	ผา่นระบบออนไลน	์http://conference2022.tsu.ac.th	พรอ้มเลอ่กช้อ่งที่างการ

ติ่พิมพ์ได้	3	ช้่องที่าง	ดังน่�	

ชื่่องทางท่� 1	ติ่พิมพ์บที่คัดย่่อ	ในเล่มเอกสารรวมบที่คัดย่่อ	(Abstract	Book)	ผู้นำเสนอส่งบที่คัดย่่อ	โดย่ผลงานที่่�

ผ่านการพิจารณ์าให้้นำเสนอ	 จะติ้องปัรับปัรุงแก้ไขบที่คัดย่่อให้้ถูกติ้องติามรูปัแบบข้อกำห้นดอย่่างเคร่งครัดห้ากไม่สมบูรณ์์ห้ร่อ

ไม่ถูกติ้องจะส่งค่นผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการติ่พิมพ์ติ่อไปั	เพ่�อนำเสนอภาคบรรย่าย่และภาคโปัสเติอร์

ช่ื่องทางท่� 2	 ติ่พิมพ์บที่ความวิจัย่เร่�องเติ็มในราย่งานการปัระชุ้มวิช้าการ	 (Proceeding)	 ผู้นำเสนอผลงานจะต้ิองส่ง

บที่ความวจิยั่เร่�องเติม็	(Manuscript)	โดย่ผลงานที่่�ผ่านพจิารณ์าให้้นำเสนอจะได้รบัการติพ่มิพ์	ที่ั�งน่�	บที่ความวจิยั่เร่�องเติม็	(Manuscript)	

เปั็นผลงานที่่�ผ่านการปัระเมินคุณ์ภาพบที่ความวิจัย่จากผู้ที่รงคุณ์วุฒิ	 ติ่พิมพ์ในราย่งานการปัระชุ้มวิช้าการ	 (Proceeding)	 โดย่

เผย่แพร่บนเว็บไซึ่ติ์	http://conference2022.tsu.ac.th	และ	Web	site	สถาบันวิจัย่และพัฒนา	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

ชื่่องทางท่� 3	ติ่พิมพ์บที่ความฉบับสมบูรณ์์	(Full	paper)	ในวารสาร	ผู้นำเสนอผลงานจะติ้องส่ง	บที่ความฉบับสมบูรณ์์	

(Full	 paper)	 ผ่านระบบ	 ThaiJo	 ของแต่ิละวารสารที่่�กำห้นด	 โดย่ผลงานที่่�นำเสนอจะต้ิองผ่านการพิจารณ์าปัระเมินคุณ์ภาพ
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บที่ความจากผู้ที่รงคุณ์วุฒิ	ติ่พิมพ์ในวารสารของมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ดังน่�

วิารสาร (ส่งผ่านระบบ ThaiJo) ปีท่� ฉบับ/จำานวินบทควิาม

1.	ASEAN	 Journal	 of	 Scientific	 and	 Technological 
Reports	(AJSTR)	กลุ่มที่่�	1

	 https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal

-	 ปัีที่่�	25	ฉบับที่่�	2	(เด่อน	เม.ย่.-มิ.ย่.	65)	/10	เร่�อง
-	 ปัีที่่�	25	ฉบับที่่�	3	(เด่อน	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/10	เร่�อง
	 (บที่ความภาษาอังกฤษเที่่านั�น)

2.	ปัาริช้าติ	กลุ่มที่่�	1
	 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

-	 ปีัท่ี่�	36	ฉบับท่ี่�	2	(เดอ่น	เม.ย่.-ม.ิย่.	66)	/12	เร่�อง	(ภาษาไที่ย่)
-	 ปีัที่่�	36	ฉบบัที่่�	3	(เดอ่น	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/12	เร่�อง	(ภาษาองักฤษ)

3.	วิที่ย่าศาสติร์สุขภาพแห้่งปัระเที่ศไที่ย่	กลุ่มที่่�	1
	 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT/index

-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	3	(เด่อน	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/12	เร่�อง
-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	4	(เด่อน	ติ.ค.-ธ.ค.	65)	/12	เร่�อง
-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	1	(เด่อน	ม.ค.-เม.ย่.	65)	/6	เร่�อง

4.	สำนักห้อสมุด	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	กลุ่มที่่�	2
	 https://sites.google.com/tsu.ac.th/tsu-library-journal

-	 ปีัที่่�	12	(เด่อน	ก.ค.	66)	/5	เร่�อง

การแบ่งกลัุ่มสาข้าการนำเสนอผลังานวิิชื่าการ แบ่งเป็น 11 Session

  1. ผลังานสร้างสรรค์	ปัระกอบด้วย่	จิติรกรรม	ปัระติิมากรรม	ภาพพิมพ์	ศิลปัะไที่ย่	ส่�อปัระสม	Media	Arts	ศิลปัะ

แนวคดิอนิสติอลเลช้ั�น	การแสดงดนติร	่การปัระพนัธเ์พลง	ละคร	การแสดงพ่�นบา้น	นาฏิศิลปัไ์ที่ย่	นาฏิศิลปัร์ว่มสมยั่	การออกแบบ

ทีุ่กสาขา	และสาขาอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

 2. วิิทยาศาสติร์ชื่่วิภาพแลัะเกษิติรศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	กลุ่มวิช้าช้่ววิที่ย่า	ช้่วศ้กษา	

สัติววิที่ย่า	พฤกษศาสติร์	พันธุศาสติร์	จุลช้่ววิที่ย่า	เที่คโนโลย่่ช้่วภาพ	เที่คโนโลย่่ผลิติพ่ช้	เที่คโนโลย่่ผลิติสัติว์	อุติสาห้กรรมเกษติร	

ที่รพัย่ากรปัระมง	ที่รพัย่ากรปัา่ไม	้ที่รพัย่ากรน�ำเพ่�อการเกษติร	ระบบเกษติร	ที่รพัย่ากรดนิ	ธรุกจิเกษติร	วศิวกรรมและเคร่�องจกัร

กลการเกษติร	สิ�งแวดล้อมที่างการเกษติร	และวิที่ย่าศาสติร์ช้่วภาพอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

3. วิิทยาศาสติร์เคม่แลัะเภสัชื่ ปัระกอบด้วย่	กลุ่มวิช้า	เคม่ศ้กษา	อนินที่ร่ย่์	เคม่อินที่ร่ย่์	เคม่	ช้่วเคม่	เคม่อุติสาห้กรรม	

เคม่โพลิเมอร์	เคม่วิเคราะห้์	เคม่ปัิโติรเล่ย่ม	เคม่สิ�งแวดล้อม	เคม่เที่คนิค	นิวเคล่ย่ร์เคม่	เคม่เช้ิงฟิสิกส์	เคม่ช้่วภาพ	เภสัช้เคม่และ

เภสัช้วิเคราะห้์	เภสัช้อุติสาห้กรรม	เภสัช้กรรม	เภสัช้วิที่ย่าและพิษวิที่ย่าเคร่�องสำอาง	เภสัช้เวช้	เภสัช้ช้่วภาพ	วิศวกรรมเคม่	และ

อ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

4. ฟิิสิกส์ศึกษิา ฟิิสิกส์ประยุกติ์แลัะวิิศวิกรรมศาสติร์ ปัระกอบด้วย่กลุ่มวิช้าฟิสิกส์	ฟิสิกส์ศ้กษา	

ดาราศาสติร์	 วิที่ย่าศาสติร์เก่�ย่วกับโลกและอวกาศ	 ธรณ์่วิที่ย่า	 อุที่กวิที่ย่า	 สมุที่รศาสติร์	 อุติุนิย่มวิที่ย่าฟิสิกส์ของสิ�งแวดล้อม	

วิศวกรรมศาสติร์และเที่คโนโลย่่พ่�นฐานที่าง	วิศวกรรมศาสติร์	วิศวกรรมอุติสาห้กรรมวิจัย่	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง	

5. คณิติศาสติร์แลัะคอมพิวิเติอร์	 ปัระกอบด้วย่สาขา	 คณ์ิติศาสติร์ศ้กษา	 คณ์ิติศาสติร์	 สถิติิคอมพิวเติอร์	 วิที่ย่าการ

คอมพิวเติอร์	เที่คโนโลย่่สารสนเที่ศ	การส่�อสารเคร่อข่าย่และอ่�นๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

6. วิิทยาศาสติร์สุข้ภาพ	 ปัระกอบด้วย่	 สาขาแพที่ย่ศาสติร์	 พย่าบาลศาสติร์	 สาธารณ์สุขศาสติร์	 และสห้สาขาวิช้าที่่�

เก่�ย่วข้องกับวิที่ย่าศาสติร์สุขภาพ

7. การศึกษิา ปัระกอบดว้ย่	กลุม่วิช้าพ่�นฐานการศ้กษาห้ลกัสตูิรและการสอน	การวัดและปัระเมนิผลการศก้ษา	เที่คโนโลย่่

การศ้กษา	บริห้ารการศ้กษา	จิติวิที่ย่าและการแนะแนวการศ้กษา	พลศ้กษาการศ้กษานอกระบบและการศ้กษาติามอัธย่าศัย่	

การศ้กษาพิเศษ	การศ้กษาข้ามวัฒนธรรม	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

8. มนุษิยศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	นิเที่ศศาสติร์	ปัรัช้ญา	ภาษา	วรรณ์กรรม	นาฏิกรรมศิลปัวัฒนธรรม	คติิช้นวิที่ย่าและ

อ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

9. สังคมศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	สังคมวิที่ย่า	ปัระช้ากรศาสติร์	มานุษย่วิที่ย่า	จิติวิที่ย่าสังคมปััญห้าสังคม	สังคมศาสติร์	

อาช้ญาวิที่ย่า	กระบวนการยุ่ติิธรรมมนุษย่์	นิเวศวิที่ย่าและนิเวศวิที่ย่าสังคม	พัฒนาสังคม	ภูมิปััญญาที่้องถิ�น	ภูมิศาสติร์สังคม	

รวมที่ั�ง	รัฐศาสติร์และรัฐปัระศาสนศาสติร์	นิติิศาสติร์	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

10. บริหารธุรกิจแลัะเศรษิฐศาสติร์	ปัระกอบด้วย่	บริห้ารธุรกิจ	การบัญช่้	พาณ์ิช้ย่ศาสติร์	เศรษฐศาสติร์	และอ่�น	ๆ 	

ที่่�เก่�ย่วข้อง
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11. นวิัติกรรมสังคม ปัระกอบด้วย่	การนำผลงานวิจัย่และนวัติกรรม	สิ�งปัระดิษฐ์ให้ม่	ๆ 	นวัติกรรมที่างการศ้กษา	และ

ส่�ออ่�นในรูปัแบบติ่าง	ๆ

 8. อัติราค่าลังทะเบ่ยนข้องผ้้เข้้าการประชืุ่มวิิชื่าการฯ 

อัติราค่าลังทะเบ่ยนผ้้เข้้าร่วิมประชืุ่ม

ประเภทผ้้เข้้าร่วิมประชืุ่ม
ลังทะเบ่ยนลั่วิงหน้า

ภายในวิันท่� 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลังทะเบ่ยนปกติิ

หลัังวิันท่� 28 กุมภาพันธ์ 2565

1)	บุคคลที่ั�วไปั	(นิสิติ	นักศ้กษา	อาจารย่์	นักวิจัย่	
นักวิช้าการ	ภาย่นอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์)

3,000	บาที่ 3,500	บาที่

2)	นิสิติ/บุคลากร	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์ 2,500	บาที่ 3,000	บาที่

หมายเหติุ :

1.	ผูน้ำเสนอผลงานและผูเ้ข้าร่วมปัระชุ้มจะต้ิองช้ำระค่าลงที่ะเบย่่นให้้เสร็จสิ�น	ภาย่ในวันที่่�	28	กุมภาพันธ์	2565	

2.	การลงที่ะเบ่ย่นผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการฯ	กระบวนการแจ้งผลการนำเสนอและการปัรับปัรุงแก้ไขบที่ความจะดำเนิน

การผ่านที่างระบบออนไลน์ที่่�เว็บไซึ่ติ์	http://conference2022.tsu.ac.th	เท่ี่านั�น

3.	ฝ่่าย่จัดการปัระชุ้มจะปิัดระบบรับการลงที่ะเบย่่นสำห้รับผู้เข้าร่วมปัระชุ้ม	ภาย่ในวันที่่�	25	กุมภาพันธ์	2565

4.	คณ์ะกรรมการฯ	ขอสงวนสิที่ธิ�ไม่จ่าย่เงินค่นไม่ว่ากรณ์่ใด	ๆ

9. การสมัครเข้้าร่วิมประชืุ่มวิิชื่าการฯ 

บุคคลที่ั�วไปั	(นิสิติ	นักศ้กษา	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	ภาย่ในและนอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์)	สามารถลงที่ะเบ่ย่น
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การจำลองแบบสมรรถนะเช้ิงความร้อนของติัวเก็บรังส่อาที่ิติย่์ที่่�ใช้้ของไห้ลนาโนเปั็นของไห้ลที่ำงาน

ชื่ัยวิัฒน์ จุมพลักุลั 357

สมัปัระสทิี่ธิ�การถ่าย่เที่ความร้อนและความดนัสญูเสย่่ของท่ี่อกลมและท่ี่อแบนที่่�มพ่่�นที่่�ห้น้าติดัสลบัไปัมา

กุลักาญจน์ หวิานรอบร้้ 363

การคำนวณ์พิกัดกระแสไฟฟ้าของสาย่ส่งในระบบ	115	kV	กรณ์่ศ้กษาระย่ะห้ย่่อน	ความล้า	 

และการสูญเส่ย่ความแข็งแรงที่างกล

สุรสิทธิ� ประกอบกิจ 371

การศ้กษาความสัมพันธ์ระห้ว่างความห้น่ดมูน่�และความแข็งของย่างผสมระห้ว่างย่างธรรมช้าติิ 

กับย่างสไติร่นบิวที่าไดอ่น

อนิดัา เพ็ชื่รแก้วิ 381

Session 5 ค์ณิิตศาสตร์และค์อมพิวัเตอร์

แบบจำลองเช้ิงติัวเลขเพ่�อการควบคุมคุณ์ภาพน�ำในฟาร์มกุ้งระบบปัิด

นัฏฐิณ่ สิทธิจินดัา 390

การพัฒนาแอปัพลิเคช้ันม่อถ่อสร้างสรรค์ห้้องอเนกปัระสงค์เสม่อนจริง

ธ่รภัทร์ สาน่ 398

การพัฒนาระบบสารสนเที่ศเพ่�อจัดการความรู้ภูมิปััญญาช้าวบ้าน	วิสาห้กิจชุ้มช้นบ้านพรุจูด	 

ติำบลบ่อห้ิน	อำเภอสิเกา	จังห้วัดติรัง

ศวิรรณรัศม์ อภัยพงค์ 406

วิธ่การแนะนำการถ่าย่ภาพที่่องเที่่�ย่วส่วนบุคคลโดย่อาศัย่การวัดความคล้าย่คล้ง	ของภาพถ่าย่ 

จากโซึ่เช้่ย่ลม่เด่ย่ฟลิคเกอร์

จิติติพิสุทธิ� จิติติ์ภักดั่ 414

ผลเฉลย่ของสมการไดโอแฟนไที่น์	1/x1+	3/x2+5/x3+...+(2k-1)/xk	เม่�อ	2<=	x1<x2<x3<...<xk	 

เปั็นจำนวนเติ็ม	และ	k=x1

วิาเร่ยม ชื่่วิยจันทร์ 422

การแก้ปััญห้าเรขาคณิ์ติของการแข่งขนัคณ์ติิศาสติร์โอลิมปิักระดับช้าติ	ิ(TMO)	โดย่เรขาคณิ์ติวิเคราะห์้

อลังกรณ์ แซ่่ติั�ง 430

การปัระมาณ์ระย่ะที่างระห้ว่างกล้องและย่านพาห้นะด้วย่คอมพิวเติอร์วิที่ศัน์	และการเรย่่นรูข้องเคร่�องจักร

รัฐภ้มิ วิรานุสาสน์ 435

การพิสูจน์ปัริพันธ์โดย่การห้าอนุพันธ์โดย่ปัริย่าย่

เกษิราภรณ์ แซ่่ติั�ง 443

เมที่ริกซึ่์แบบม่เง่�อนไขขนาด	3x3	ที่่�ม่สมาช้ิกเปั็นจำนวนเฉพาะ	7	ติัวและด่เที่อร์มิแนนติ์ติามที่่�กำห้นด

กรวิิกา ก้องกุลั 449

การพัฒนาแอพพลิเคช้ั�นควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วย่ที่ิศที่างของใบห้น้า

สิทธิศักดัิ� ทิโน 456
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สมภพ ลั�ำวิัฒนพร 462

Session 6 วัิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปััจจัย่ที่่�ม่ความสัมพันธ์กับความเคร่ย่ดของนักศ้กษา:	การที่บที่วนวรรณ์กรรม

ชื่ลัธิชื่า ห่ดัเภา 470

ปััจจัย่ที่่�มค่วามสัมพนัธ์ต่ิอพฤติกิรรมการป้ัองกนัโรคโควดิ-19	ของอาสาสมัครสาธารณ์สขุปัระจำห้มู่บ้าน:	 

การที่บที่วนวรรณ์กรรม

จอมข้วิัญ รัตินพิบ้ลัย์ 478

พฤติิกรรมการดูแลสุขภาพช้่องปัากเด็กของผู้ปักครอง:การที่บที่วนวรรณ์กรรม

กัญญ์ณัชื่ชื่า รุ่งเร่อง 486

ความแติกติ่างระห้ว่างเพศติ่อการได้รับย่าละลาย่ลิ�มเล่อดล่าช้้าในผู้ปั่วย่กลุ่มอาการ 

ห้ัวใจขาดเล่อดเฉ่ย่บพลันช้นิดคล่�นไฟฟ้า	ST	ย่กสูง:	การวิเคราะห้์อภิมาน

มามะเพาซ่่ ส่อแม 495

การวิเคราะห้์อภิมานปััจจัย่ที่่�ม่ความสัมพันธ์ติ่อการเข้ารับการรักษาล่าช้้าในผู้ปั่วย่ 

กลุ่มโรคห้ัวใจขาดเล่อดเฉ่ย่บพลัน

ซ่้ไวิบะฮ์์ อาบ้ 502

ปััจจัย่ที่่�ม่ความสัมพันธ์ติ่อสมรรถนะของผู้ช้่วย่เห้ล่อดูแลผู้สูงอายุ่ที่่�ม่ภาวะพ้�งพิง:	การที่บที่วนวรรณ์กรรม

จันทราวิรรณ แก้วิดัุก 511

คุณ์ภาพช้่วิติการที่ำงานบุคลากรสาธารณ์สุขไที่ย่:	การที่บที่วนวรรณ์กรรม

ศราวิุฒิ ภุมริน 520

ความชุ้กของเห้ติุการณ์์ไม่พ้งปัระสงค์จากการใช้้เคร่�องสำอาง	:	การที่บที่วนวรรณ์กรรมอย่่างเปั็นระบบ

ฐิติิมา ทองสังข้์ 529

การพัฒนาคุณ์ภาพน�ำปัระปัาครัวเร่อนโดย่การม่ส่วนร่วมของชุ้มช้น	ติำบลช้่องเม็ก	อำเภอสิรินธร	 

จังห้วัดอุบลราช้ธาน่

สิทธิชื่ัย ใจข้าน 537

Session 7 การศึกษา 

การพัฒนาชุ้ดกิจกรรมการเร่ย่นรู้ติามกระบวนการส่บเสาะห้าความรู้	(5E)	ร่วมกับแห้ล่งเร่ย่นรู้ในชุ้มช้น	 

เร่�อง	สารละลาย่	สำห้รับนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	2

วิันวิิสา วิงสาสนธ์ 551

การพัฒนารูปัแบบการบริห้ารงานวิช้าการเพ่�อย่กระดับผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่น	โรงเร่ย่นเที่ศบาล	7	 

ฝ่ั�งห้มิ�น	จังห้วัดเช้่ย่งราย่

ผ่องพรรณ ปินติาแสน 560

การพัฒนาแอปัพลิเคช้ันเพ่�อการแลกเปัล่�ย่นนักศ้กษาฝ่ึกงาน

ศุภณัฐ กลัิ�นถ่อศิลั 568
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การบริห้ารระบบดูแลช้่วย่เห้ล่อนักเร่ย่นของโรงเร่ย่นขย่าย่โอกาส	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษา 

ปัระถมศ้กษาภูเก็ติ

นัฐพลั หัสน่ 575

การบริห้ารงานวิช้าการของผู้บริห้ารสถานศ้กษา	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาภูเก็ติ

จิรพงศ์ ไมติร่จิติร 583
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รัชื่ฎา รักติน 591

การพัฒนาความสามารถด้านการจำแนกลักษณ์ะเส่ย่งของคำศัพที่์ผ่านการฟังของผู้เร่ย่น	โดย่ใช้้ความรู้ 

ที่างสร่รสัที่ศาสติร์ภาษาอังกฤษ	และกิจกรรมเข่ย่นติามคำบอก

วิไลัพร ศาสนประดัิษิฐ์ 600

แอปัพลิเคช้ันส่งเสริมการออกกำลังกาย่สำห้รับนักศ้กษาที่่�ม่ดัช้น่มวลกาย่เกินมาติรฐาน

สมชื่าย ติุลัะ 608

องค์ปัระกอบของปััจจัย่ที่่�ส่งผลติ่อปัระสิที่ธิผลในการจัดการศ้กษาแบบเร่ย่นรวมของโรงเร่ย่น	 

สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาสกลนคร	เขติ	1

อรัญญา แสนส่แก้วิ 621

ปััจจัย่การบริห้ารที่่�ส่งผลติ่อปัระสิที่ธิผลของโรงเร่ย่นขนาดเล็ก	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษา 

ปัระถมศ้กษาสกลนคร	เขติ	1

ณัฏฐณิชื่า ภ้ดั่สม 629

การพัฒนาที่ักษะปัฏิิบัติินาฏิศิลปั์ของเด็กปัฐมวัย่ด้วย่รูปัแบบการสอนที่ักษะปัฏิิบัติิของแฮร์โรว์ 

ร่วมกับเที่คนิคการเสริมแรง

ศิรัญญา เทพชื่นะ 637

การพัฒนาผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นเร่�องเศษส่วน	ด้วย่การจัดการเร่ย่นรู้โดย่ใช้้เที่คนิค	TAI	ร่วมกับ 

แบบฝ่ึกที่ักษะสำห้รับนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	5

อาร่ยา ชื่อบทำกิจ 645

การพัฒนาความสามารถในการปัฏิิบัติิที่่ารำ	โดย่การจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่รูปัแบบการสอนที่ักษะ 

ปัฏิิบัติิของเดว่ส์	สำห้รับนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	5

เชื่ษิฎา ดัำเกลั่�ยง 653

ปััจจัย่ที่่�ส่งผลติ่อการบริห้ารงานวิช้าการของสถานศ้กษา	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษา 

ปัระถมศ้กษาภูเก็ติ

กรรณิกา อรรถชื่ัยยะ 661

การพัฒนาผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นของนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	4	เร่�องการคูณ์	 

ด้วย่เที่คนิคการคูณ์แบบอินเด่ย่โดย่ใช้้ติารางร่วมกับเที่คนิค	Team	Games	Tournament	(TGT)

อัจฉราพรรณ พลัเย่�ยมแสน 669
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การพัฒนาผลสัมฤที่ธิ�การเร่ย่นของนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	5	ด้านการแก้โจที่ย่์ปััญห้าคณ์ิติศาสติร์ 

ด้วย่เที่คนิค	Know	Want	Condition	(KWC)	ร่วมกับเที่คนิค	Think-Pair-Share

สุพัติรา ศร่วิิไลั 677

การบริห้ารระบบสารสนเที่ศของสถานศ้กษา	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาภูเก็ติ

น้ร่น นุก้ลั 685

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจที่ย่์ปััญห้าคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	สมการกำลังสองติัวแปัรเด่ย่ว	 

ของนักเร่ย่นระดับช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	โดย่ใช้้กลวิธ่	STAR	ร่วมกับผังกราฟิก

กานติ์พิชื่ชื่า เเซ่่ติั�ง 693

การพัฒนาคู่ม่อผู้ปักครองในการส่งเสริมการจัดการศ้กษาสำห้รับเด็กปัฐมวัย่ในโรงเร่ย่น 

เคร่อข่าย่ที่่าช้นะ	2	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาสุราษฎีร์ธาน่	เขติ	2

ณัฐนนท์ จันทรพิทักษิ์ 701

การพัฒนาห้ลักสูติรฝ่ึกอบรมออนไลน์เพ่�อเสริมสร้างที่ักษะการโค้ช้สำห้รับนักศ้กษาวิช้าช้่พครู

นิสสรณ์ บำเพ็ญ 708

การพฒันารปูัแบบการจัดการเรย่่นรูโ้ดย่ใช้้ปััญห้าเป็ันฐานร่วมกับส่�อสังคมออนไลน์	เร่�อง	การรูเ้ท่ี่าที่นัส่�อดจิทิี่ลั	 

เพ่�อส่งเสริมที่ักษะด้านสารสนเที่ศ	ส่�อและเที่คโนโลย่่	สำห้รับนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3

สุดัารัติน์ วิงศ์ยศ 717

การศ้กษาแบบจําลองที่างความคิดของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	เร่�อง	ปัรากฏิการณ์์ที่่�เกิดจาก 

ปัฏิิสัมพันธ์ระห้ว่างดวงอาที่ิติย่์	โลก	และดวงจันที่ร์

วิรางคณา ข้อบข้ำ 725

การสำรวจสมรรถนะการแก้ปััญห้าแบบร่วมม่อรวมพลังของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	ในราย่วิช้าเคม่

ไพฑู้รย์ กุมภาพันธ์ 735

แนวที่างในการบริห้ารงานวิช้าการของโรงเร่ย่น	ในสังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษามัธย่มศ้กษาสิงห้์บุร่	

อ่างที่องในศติวรรษที่่�	21

วิิรมณ ป้�นงาม 744

เจติคติิและผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นวิช้าคณ์ิติศาสติร์	โดย่ใช้้เที่คนิค	STAD	ร่วมกับแบบฝ่ึกที่ักษะ	 

ของนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	3

ศศิวิิมลั แทนดั้วิง 752

Session 8 มนุษยศาสตร์

การพัฒนาแบบฝ่ึกออกเส่ย่งพย่ัญช้นะและสระภาษาอังกฤษติามห้ลักสัที่ศาสติร์	สำห้รับนักเร่ย่นระดับ

มัธย่มศ้กษาติอนติ้น

สุนิสา โส๊ะอุ 762

เร่�องเล่าโนรากับการพัฒนาส่�อที่างวัฒนธรรมในรูปัแบบห้นังส่อนำเที่่�ย่วติามรอย่โนรา

ร่�นฤทัย รอดัสุวิรรณ 770

บที่บาที่ของเร่�องเล่าศาสนบุคคลในคริสติ์ศาสนานิกาย่โรมันคาที่อลิกในนิติย่สารอุดมศานติ์

อติิวิิชื่ญ์ เซ่่�ยงคิ�วิ 779
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การปัระเมินตินเองของนิสิติระดับปัริญญาบัณ์ฑิิติช้าวไที่ย่เก่�ย่วกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษ:	 

จากการรับรู้สู่การพัฒนา

ข้วิัญจิติติ์ สุวิรรณนพรัติน์ 788

การสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในการพัฒนานักศ้กษาที่่�ม่ความสามารถที่างภาษาอังกฤษในระดับติ�ำ 

ในราย่วิช้าภาษาอังกฤษที่ั�วไปั

อนันติ์ แสวิงดัิษิฐ์ 796

การศ้กษาเปัร่ย่บเที่่ย่บกลวิธ่การติั�งช้่�อละครแนวช้าย่รักช้าย่ของปัระเที่ศไที่ย่และปัระเที่ศญ่�ปัุ่น

คุณัชื่ญ์ สมชื่นะกิจ 808

Session 9 สังค์มศาสตร์
แรงจูงใจปััจจัย่ด้งของนักที่่องเท่ี่�ย่วกลุ่มดิจิที่ัลนอแมด	(Digital	Nomad)	ที่่�เดินที่างมาเย่่อน 

จังห้วัดเช่้ย่งให้ม่

อัชื่ฌา รัตินโอภาส 817

การศ้กษาและพัฒนาความปัลอดภัย่ด้านอาห้ารโครงการอาห้ารกลางวันนักเร่ย่น	ในโรงเร่ย่นสาธิติ	 

มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิเช้่ย่งราย่

กนกวิรรณ ปลัาศิลัา 825

การพัฒนาเคร่�องม่อเพ่�อการปัระเมินระดับความพร้อมของชุ้มช้นที่่องเที่่�ย่วในการให้้บริการอาห้ารที่้องถิ�น	 

เพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงอาห้าร

เมลัิสสา ยอดัข้ยัน 833

การเปัรย่่บเท่ี่ย่บแรงจงูใจในการปัฏิบัิติงิานระห้ว่างข้าราช้การกบัพนกังาน:	กรณ่์ศก้ษาเที่ศบาลติำบลห้้วย่ย่าง	

อำเภอคอนสาร	จงัห้วดัช้ยั่ภมูิ

ณัฏฐญาณ่ จันทพลัาบ้รณ์ 841

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้องกับการคุ้มครองสิที่ธิเย่่ย่วย่าครอบครัวของเห้ย่่�อผู้สูญห้าย่ในปัระเที่ศไที่ย่

ธันยพร ปานแก้วิ 851

ความเปั็นอิสระที่างการคลังในด้านการจัดเก็บราย่ได้ขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นในพ่�นที่่�เขติพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs):	กรณ์่ศ้กษาเที่ศบาลติำบลแม่สาย่	จังห้วัดเช้่ย่งราย่

ไททัศน์ มาลัา 860

ข้อจำกัดของกฎีห้มาย่ย่าเสพติิดกับการแก้ปััญห้าโดย่การบำบัดฟ้�นฟูผู้กระที่ำความผิด

ยุทธชื่ัย ดั้วิงสวิัสดัิ� 868

ความติ้องการจำเปั็นในการพัฒนาตินเองของการเปั็นนักเล่าเร่�องชุ้มช้นส่�อสังคมและแพลติฟอร์มออนไลน์	 

กรณ์่ศ้กษา	ชุ้มช้นคลองให้ญ่	อำเภอติะโห้มด	จังห้วัดพัที่ลุง

บัณฑูิติ ทองสงฆ์์ 876

ปััญห้าการแจ้งความปัระสงค์ในการชุ้มนุมติามบที่บัญญัติิกฎีห้มาย่การชุ้มนุมสาธารณ์ะ

ณัฐภัทร แซ่่โลั่ 884

การกำกับดูแลองค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นติามอำนาจและห้น้าที่่�ของนาย่อำเภอ

ภ้ริทัติ กอลัาบันหลัง 892
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การบูรณ์าการการดำเนินงานเพ่�อสร้างกลไกการม่ส่วนร่วมในการแก้ไขปััญห้าความย่ากจน	 

ในจังห้วัดพัที่ลุง

ทิพย์ทิวิา สัมพันธมิติร 900

ปััญห้าที่างกฎีห้มาย่เก่�ย่วกับการขอรับบริจาคผ่านส่�อสังคมออนไลน์

พัชื่ราภรณ์ เร่องเพ็ง 908

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ควบคุมการกลั�นแกล้งที่างส่�อสังคมออนไลน์

ปุณฑูริก เกิดัทิพย์ 916

แนวที่างการร้องทีุ่กข์ให้ม่ของที่ห้าร

ฟิาร่ดั เหย็มโน้ง 925

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ในการควบคุมนาย่ห้น้าอสังห้าริมที่รัพย่์

สรวิิชื่ญ์ ติะเอ 933

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ช้่วย่เห้ล่อเบ่�องติ้นแก่ผู้ได้รับความเส่ย่ห้าย่จากการรับบริการที่างการแพที่ย่์

สาริธร สวิัสดั่รักษิา 941

Session 10 บริหารธุุรกิจและเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห้์ติ้นทีุ่นและผลติอบแที่นการปัลูกข้าวไร่ของเกษติรกรในพ่�นที่่�อำเภอเค่ย่นซึ่า	 

จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

เปรมกมลั ปิยะทัติ 950

พฤติกิรรมการใช้้บรกิาร	ธ.ก.ส.	A-mobile	ของลูกค้าธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)	

จังห้วัดกำแพงเพช้ร

ปวิิติรา บุญเนรมิติร 958

การใช้้สารสนเที่ศที่างการบัญช้่เพ่�อความได้เปัร่ย่บที่างการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

กมลันันท์ ชื่่วิรัตินาโชื่ติิ 966

การย่อมรับการใช้้เที่คโนโลย่่คลาวด์คอมพิวติิ�งในห้น่วย่งานภาครัฐไที่ย่

ฐปนัท ศร่เพชื่ร 975

ผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของโรคติิดเช้่�อไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)	ติ่อธุรกิจขนส่งในจังห้วัดกระบ่�

ใยฟิ้า ติระก้ลัสันติิ 984

ปััจจัย่ที่างการเงินและความเส่�ย่งของอัติราการขย่าย่ติัวที่างเศรษฐกิจ

ปุญญิศา รัตินคำ 991

แนวที่างในการเพิ�มย่อดขาย่ปัระกันคุ้มครองวงเงินสินเช้่�อที่่�อยู่่อาศัย่	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารออมสิน	 

สาขาถนนพูนผล	จังห้วัดภูเก็ติ

รติิพร บางรักษิ์ 1000

ผลกระที่บของอุติสาห้กรรมในปัระเที่ศไที่ย่ห้ลังถูกติัดสิที่ธิพิเศษที่างภาษ่	(GSP)

ณัชื่พลั นาคนาม 1010



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

XIX

การย่อมรับอำนาจการบังคับบัญช้าและศักย่ภาพการบริห้ารงานของ	ข้าราช้การติำรวจห้ญิง 

ในสังกัดติำรวจภูธรจังห้วัดสงขลา

วิัชื่ริณ่ ดัาราชื่าติิ 1017

Session 11 นวััตกรรมสังค์ม

การพัฒนาเคร่�องปัอกเปัล่อกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบม่อห้มุน

  สุพัติรา กฤษิวิัฒนากรณ์ 1026

	 	 โครงการออกแบบที่่�นั�งพับเก็บได้สำห้รับนั�งที่ำสวนบนระเบ่ย่งในที่่�อยู่่อาศัย่ปัระเภที่คอนโดมิเน่ย่ม

  ศศินันท์ คิรินทร์รัตินะ 1033

การนำำาเสนำอผลังานำวิิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS

Session 1 ผลงานสร้างสรรค์์
การพัฒนาที่ำนองดนติร่ปัระกอบโนราโรงครู	(The	Melody	Development	of	Nora	Rong	Khru)

อภินันท์ รักนิ�ม 1047

ผลิติภัณ์ฑิ์แฟช้ั�นไลฟ์สไติล์จากการพัฒนาเส้นใย่ดาห้ลา

นภท์ชื่นก ข้วิัญสง่า 1056

การสร้างสรรค์ผลิติภัณ์ฑิ์แฟช้ั�นไลฟ์สไติล์เพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่ววิถ่วัฒนธรรม	 

ย่่านเม่องเก่า	จังห้วัดสงขลา

ณัฐชื่นา นวิลัยัง 1069

บที่เพลงรองเง็งสำห้รับก่ติาร์คลาสสิค:	มาร่ย่าลัน	เบิรซึ่ามา

ปร่ชื่า กุลัติัน 1078

รสช้าติิ	ส่สัน	พ่�นถิ�นปัักษ์ใติ้ของฉัน

วิรัญญา แก้วิใจจง 1086

ความเปั็นเอกภาพในธรรมช้าติิ

จณิสรา ระเมาะ 1095

ปัันสุข

ณัฐพลั สุริพงศ์ 1103

จิติภาพแห้่งติน

พ่รพัฒน์ เย็นใจ 1111

สังคมเม่อง

สิทธิกิติย์ สุดัเจริญ 1116

ความรัก	ความอบอุ่น	ในครอบครัว

เสาวิลัักษิณ์ ปาติังติะโร 1120

วัติถุสะที่้อนช้่วิติ

อิสรชื่ัย ไชื่ยรัติน์ 1128
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ความทีุ่กข์จากผลกรรม

นฤดัลัย์ วิรรณทอง 1136

การสร้างสรรค์เพลงติับนางวาสิฏิฐ่

ศรัทธา จันทมณ่โชื่ติิ 1144

Session 2 วัิทยาศาสตร์ชีีวัภาพและเกษตรศาสตร์ 

ผลของระย่ะปัลูกและจำนวนติ้นติ่อห้ลุมที่่�ม่ติ่อผลผลิติและคุณ์ภาพผลผลิติของข้าวโพดข้าวเห้น่ย่ว 

พันธ์ุเที่่ย่นสุโขที่ัย่	1	ที่่�ปัลูกในดินนาจังห้วัดพัที่ลุง

จติุพร ไกรถาวิร 1156

การเพิ�มผลผลิติข้าวนาห้ว่านน�ำติมภาย่ใติ้การจัดการปัุ�ย่ในชุ้ดดินพัที่ลุง

จติุพร ไกรถาวิร 1164

ผลของ	LED	ติ่อการสะสมของสารออกฤที่ธิ�ที่างช้่วภาพในไมโครกร่นกระเจ่�ย่บแดง

ติร่เนติร เกลั่�ยงแก้วิ 1172

การสำรวจและศ้กษาลักษณ์ะสัณ์ฐานวิที่ย่าบางปัระการของทีุ่เร่ย่นพ่�นบ้านในพ่�นที่่�ติำบลครน	 

อำเภอสว่	จังห้วัดชุ้มพร

สุภาภรณ์ บัวิมาศ 1180

จุลกาย่วิภาคศาสติร์ของผิวห้นังของเข่ย่ดงูเกาะเติ่า	Ichthyophis kohtaoensis	Taylor,	1960

อัคน่ ผิวิหอม 1187

โครงสร้างที่างจุลกาย่วิภาคของอัณ์ฑิะของติุ�กแกบ้าน	Gekko gecko

อัคน่ ผิวิหอม 1195

แนวที่างการจัดการการผลิติแติงโมติามมาติรฐานการปัฏิิบัติิที่างการเกษติรที่่�ด่ของเกษติรกร	 

อำเภอห้าดสำราญ	จังห้วัดติรัง

จันจิรา ข้ันเงิน 1203

ศ้กษาความติ้องการการผลิติและพัฒนาแห้ล่งเร่ย่นรู้สวนทีุ่เร่ย่นอินที่ร่ย่์	ออนไลน์แบบม่ส่วนร่วม

สุมิติร คุณเจติน์ 1213

การสำรวจพรรณ์ปัลาในคลองที่อน	ติำบลทีุ่่งลาน	อำเภอคลองห้อย่โข่ง	จังห้วัดสงขลา

ศรัณย์ รักษิาพราหมณ์ 1220

คุณ์สมบัติิพร่ไบโอติิกเบ่�องติ้นของโอลิโกแซึ่็กคาไรด์จากเห้็ดนางฟ้าและเห้็ดนางรม

อัจฉรา เพิ�ม 1228

การคัดเล่อกและผลของอาห้ารเล่�ย่งเช้่�อติ่อการปัระเมินเช้ิงคุณ์ภาพของการละลาย่ฟอสเฟติ 

โดย่แบคที่่เร่ย่ไอโซึ่เลติ	B56	ที่่�ได้จากติัวอย่่างที่างที่ะเล

สมรักษิ์ พันธ์ผลั 1236

ผลของการใช้้น�ำน้�งปัลาเปั็นแห้ล่งโปัรติ่นที่ดแที่นโปัรติ่นจากปัลาปั่นในอาห้าร	ติ่อการเจริญเติิบโติ 

และองค์ปัระกอบที่างเคม่ของปัลานิลแดงที่ะเล

วิัฒนา วิัฒนกุลั 1244
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การติรวจสอบย่่นติ้านที่านโรคไห้ม้	Pi 5	และย่่นติ้านที่านโรคขอบใบแห้้ง	Xa21	โดย่ใช้้เคร่�องห้มาย่ 

โมเลกุลแบบ	Singleplex	PCR	และ	Duplex	PCR

เกษิศิรินทร์ รัทจร 1251

ผลของโปัรติ่นไฮโดรไลเซึ่ที่จากน�ำน้�งปัลาในอาห้ารติ่อการเจริญเติิบโติ	และองค์ปัระกอบ 

ที่างโภช้นาการของปัลานิล

อุไรวิรรณ วิัฒนกุลั 1259

Session 3 วัิทยาศาสตร์เค์มีและเภสัชี

การคัดกรองศักย่ภาพของสารออกฤที่ธิ�ในสมุนไพรไที่ย่บางช้นิดติ่อการย่ับย่ั�งการที่ำงาน	ของโปัรติ่น 

เอ็นเอสพ่	15	ของโรคโควิด	19	ด้วย่เที่คนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ�ง

พนิติา ก้งซุ่่น 1269

การปัระยุ่กติ์ใช้้ขั�วไฟฟ้ากราฟีนช้นิดพิมพ์สกร่นสำห้รับการวิเคราะห้์กรดซึ่าลิไซึ่ลิกด้วย่เที่คนิคโวลเที่มเมที่ร่

สุดัารัติน์ พิทักษิ์รัติน์ 1278

ปัริมาณ์ฟีนอลิกรวม	ฤที่ธิ�ติ้านออกซึ่ิเดช้ัน	และฤที่ธิ�ติ้านเอนไซึ่ม์ไที่โรซึ่ิเนสของสารสกัดใบช้ะมวง

ปริชื่าติิ เทพทอง 1290

Adsorption	capacity	of	Hydrogen	Sulfide	in	Biogas	using	Nipa	palm	fronds	charcoal	 

as	an	adsorbent

ทัณฑูิกา เจริญลัาภ 1298

แผ่นปัิดแผลจากย่างธรรมช้าติิอิพอกไซึ่ด์	(EPOXIDIZED	NATURAL	RUBBER	WOUND	DRESSING)

สรวิิศ เพ็ชื่รข้ำ 1303

ฤที่ธิ�ติ้านออกซึ่ิเดช้ันของสารที่่�ผลิติจากราเอนโดไฟที่์	sal3	ที่่�แย่กได้จากใบจอกหู้ห้นู

วิรรณฤดั่ หิรัญรัติน์ 1314

การวิเคราะห้์ติะกั�วด้วย่เที่คนิคที่างสเปักโที่รโฟโติเมที่ร่เช้ิงอนุพันธ์

อภิญญา นวิคุณ 1320

ปัระสิที่ธิภาพของติัวเร่งปัฏิิกิริย่าช้นิดซึ่ิลเวอร์-แมงกาน่สบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน	 

สำห้รับขั�วแคโที่ดภาย่ในเซึ่ลล์เช้่�อเพลิงแอลคาไลน์แบบไม่ม่เมมเบรนจากน�ำติาลโตินด

กันทรากร สุวิรรณรักษิา 1328

การวิเคราะห้์ปัริมาณ์ฟีนอลิก	ฟลาโวนอย่ด์ที่ั�งห้มด	ฤที่ธิ�ติ้านอนุมูลอิสระและปัระสิที่ธิภาพ	ในการย่ับย่ั�ง 

เอนไซึ่ม์ไที่โรซึ่ิเนสของสารสกัดเปัล่อกกล้วย่ห้อมที่อง	เพ่�อกักเก็บด้วย่อนุภาคไลโปัโซึ่ม

วิัชื่ราภรณ์ ทาหาร 1336

Session 4 ฟิิสิกส์ศึกษา ฟิิสิกส์ประยุกต์และวัิศวักรรมศาสตร์

จลนพลศาสติร์การอบแห้้งอินที่ผลัม

มาร่นา มะหนิ 1345

การศ้กษาคุณ์ลักษณ์ะของเที่อร์โมลูมิเนสเซึ่นซึ่์ของแร่โที่แพซึ่ที่่�ฉาย่ด้วย่รังส่แกมมา

สิริพร อังก้รรัติน์ อุยสุย 1354
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Session 5 ค์ณิิตศาสตร์และค์อมพิวัเตอร์ 

การที่ดสอบและวิเคราะห้์ปัระสิที่ธิภาพราย่การเปัล่�ย่นแปัลงฐานข้อมูลบนระบบการที่ำสำเนา 

แบบสติร่มมิงด้วย่	PostgreSQL

โชื่ติิธรรม ธารรักษิ์ 1365

แบบจำลองที่างคณ์ิติศาสติร์ปัระมาณ์ค่าปัระสิที่ธิภาพการที่ำสำเนา	PostgreSQL	สติร่มมิง 

บน	Single	Board

โชื่ติิธรรม ธารรักษิ์ 1373

การพัฒนาแอปัพลิเคช้ันเพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงปัระวัติิศาสติร์	สำห้รับอนุสาวร่ย่์ที่้าวสุรนาร่	 

จังห้วัดนครราช้ส่มา	ด้วย่ส่�อเที่คโนโลย่่การเร่ย่นรู้แบบเสม่อนจริง

อมรชื่ัย ใจซ่่�อกุลั 1381

พฤติิกรรมการใช้้เวลาว่างของนิสิติระดับปัริญญาติร่	คณ์ะวิที่ย่าศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่บูรพา

ปร่ยารัติน์ นาคสุวิรรณ์ 1389

การคาดการณ์์การสำเร็จการศ้กษาระดับปัริญญาติร่ด้วย่	K-Nearest	Neighbors	ของนักศ้กษา 

ห้ลักสูติรครุศาสติรบัณ์ฑิิติ	สาขาวิช้าคณ์ิติศาสติร์	คณ์ะครุศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏินครศร่ธรรมราช้

ศักรินทร์ เพ่ยรจัดั 1397

แอปัพลิเคช้ันคิดแอที่พร่สคูล

นลัิน่ อินทมะโน 1405

การพัฒนาความสามารถในการใช้้ติัวแบบเช้ิงคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	เร่�อง	 

การแก้โจที่ย่์ปััญห้าโดย่ใช้้ระบบสมการเช้ิงเส้นสองติัวแปัรด้วย่การจัดการเร่ย่นรู้	โดย่ใช้้สมองเปั็นฐาน	 

(BBL)	ร่วมกับเที่คนิค	KWDL

สโรชื่า เม่องมุสิก 1413

เกมอาร์พ่จ่	2	มิติิ	“ดันเจ่�ย่นผจญภัย่”

วิงศพัทธ์ ชืุ่่มชื่่�น 1423

ระบบจัดการธนาคารโรงเร่ย่นธรรมโฆสิติ

นลัิน่ อินทมะโน 1432

ติ้นแบบของแอปัพลิเคช้ันให้้คำแนะนำเพ่�อการควบคุมแคลอร่�ส่วนบุคคล

อรยา ปร่ชื่าพานิชื่ 1440

ต้ินแบบของเวบ็แอปัพลิเคช้นัเพ่�อการวเิคราะห์้สารสนเที่ศการใช้้งานอนิเที่อร์เน็ติ	 

กรณ์ศ่ก้ษา:	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษณิ์

อรยา ปร่ชื่าพานิชื่ 1448

ระบบจัดการการให้้คำปัร้กษาโครงงาน

ดัินาถ หลัำสุบ 1456

Session 6 วัิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการสำรวจการจัดการสุขาภิบาลสิ�งแวดล้อมร้านร่ไซึ่เคิลขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ในภาคใติ้	ปัระเที่ศไที่ย่

โสมศิริ เดัชื่ารัติน์ 1465
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การม่ส่วนร่วมและการจัดการมูลฝ่อย่ติิดเช้่�อขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�น	จังห้วัดพัที่ลุง

โสมศิริ เดัชื่ารัติน์ 1473

เปัร่ย่บเที่่ย่บความเคร่ย่ดจากการที่ำงานของอาสาสมัครสาธารณ์สุขในช้่วงสถานการณ์์โควิด–19

ณัฏฐ์นร่ โยมา 1481

การวิเคราะห้์ความเส่�ย่งในการเกิดอุบัติิเห้ติุจากการที่ำงานของพนักงานที่ำสวน	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 

วิที่ย่าเขติพัที่ลุง

ธิติิมา สงข้ลัา 1489

ความปัลอดภัย่ในการที่ำงานและการจัดการความปัลอดภัย่ของห้้องปัฏิิบัติิการในมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 

วิที่ย่าเขติพัที่ลุง

ธิติิมา สงข้ลัา 1497

ความน่าเช้่�อถ่อของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเน่�อเห้ย่่ย่ดและงอเข่า	และการที่ดสอบการลุกข้�นย่่น 

	5	ครั�ง	ในผู้สูงอายุ่ที่่�ม่ภาวะข้อเข่าเส่�อม	2	ข้าง

นิภาพร พวิงมาลัา 1505

ศ้กษาระดับความเคร่ย่ดในนิสิติสาขาอาช้่วอนามัย่และความ	ปัลอดภัย่จากการเร่ย่นออนไลน์ยุ่คโควิด-19

ณัฏฐ์นร่ โยมา 1513

การรับรู้ความเส่�ย่งและพฤติิกรรมความปัลอดภัย่ในการที่ำงานของคนกร่ดย่างพารา	:	กรณ์่ศ้กษา	 

ห้มู่	1ติำบลติะโละ	อำเภอย่ะห้ริ�ง	จังห้วัดปััติติาน่

สุธ่ร์ อินทร์รักษิา 1520

ความรู้และพฤติิกรรมเส่�ย่งติ่อการติิดเช้่�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 

กรณ์่ศ้กษา	:	ผู้ปัระกอบการร้านค้าในติลาดสด	อำเภอเบติง	จังห้วัดย่ะลา

สุธ่ร์ อินทร์รักษิา 1533

Session 7 การศึกษา

ที่ัศนคติิของนิสิติที่่�ม่ติ่อการฝ่ึกปัระสบการณ์์การสอนในสถานศ้กษา	ปัีการศ้กษา	2563	 

ห้ลักสูติรการศ้กษาบัณ์ฑิิติ	(4	ปัี)	คณ์ะศ้กษาศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

อรวิรรณ ธน้ศร 1549

การศ้กษาปััจจัย่การลาออกกลางคันของนิสิติ	ปัีการศ้กษา	2564	และความคาดห้วังติ่อการบริห้ารจัดการ

ห้ลักสูติร	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

อรวิรรณ ธน้ศร 1555

การศ้กษาฮิวริสติิกส์ที่างคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	โดย่การจัดการเร่ย่นรู้ 

ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

ปนัทดัา ป้ติติาน่ 1562

การพัฒนาความเพ่ย่รพย่าย่ามที่างคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	ผ่านการจัดการเร่ย่นรู้ 

ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

กนกพร นพรัติน์ 1570

การแสดงเด่�ย่วที่รัมเปั็ติของ	ศิลา	ชู้กวิโรจน์

ไกรศิลัป์ โสดัานิลั 1578
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การบูรณ์าการการเร่ย่นการสอนกับการวิจัย่ในการจัดที่ำฐานข้อมูลที่างพฤกษศาสติร์และการใช้้ปัระโย่ช้น์ 

จากพ่ช้ในปั่าภูรกฟ้า	อำเภอปัากช้่อง	จังห้วัดนครราช้ส่มา

อมรชื่ัย ใจซ่่�อกุลั 1586

การศ้กษาผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	1	เร่�อง	ที่ศนิย่มและเศษส่วน	 

ด้วย่ชุ้ดฝ่ึกที่ักษะที่ศนิย่มและเศษส่วน

จิรศักดัิ� เม่องจันทร์ 1594

การศ้กษาภาพลักษณ์์มโนที่ัศน์ที่างคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	ฟังก์ช้ันติร่โกณ์มิติิ	ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	 

โดย่การจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

น้รัยน่ ชืุ่มสาแหลัะ 1602

การศ้กษาการให้้เห้ติุผลที่างคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	เรขาคณ์ิติวิเคราะห้์	ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	 

โดย่ใช้้การจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

วิิริยา ศร่สุข้ 1610

Session8 มนุษยศาสตร์

“เพศที่่�สาม”	ในบริบที่การเปัล่�ย่นแปัลงของภาษาและสังคมไที่ย่

ศักรินทร์ สวิัสดั่ 1619

Session 9 สังค์มศาสตร์

แนวที่างในการพัฒนาที่้องถิ�นติามห้ลักปัาปัณ์ิกธรรม	3	ของเที่ศบาลติำบลวังห้ลวง	อำเภอเสลภูมิ	 

จังห้วัดร้อย่เอ็ด

บุญมา สุวิรรณศร่ 1628

การปัระยุ่กต์ิใช้้ห้ลักธรรมาภิบาลในการบริห้ารงานของเที่ศบาลติำบลเสลภูม	ิอำเภอเสลภูม	ิจงัห้วัดร้อย่เอ็ด

อัญชื่ิสา ส่สาร 1636

บที่บาที่ด้านการปักครองที่้องถิ�นติามห้ลักสาราณ์่ย่ธรรม	6	ในเขติอำเภอเม่องร้อย่เอ็ด	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

ปร่ดัา กุดัหอม 1643

Session10 บริหารธุุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ความพ้งพอใจติ่อการให้้บริการงานบริการสาธารณ์ะขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นในภาคใติ้	 

ปัระจำปัีงบปัระมาณ์	พ.ศ.	2563

สุธรรม ข้นาบศักดัิ� 1652

แนวที่างการเพิ�มย่อดการรบัฝ่ากสลากออมที่รพัย์่เกษติรย่ั�งย่น่	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	

สาขาวัฒนานคร

สใบทอง พิมพ์ทอง 1661

การศ้กษาพฤติิกรรมและปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อการเล่อกใช้้ระบบการที่ำธุรกรรมโอนเงินติ่างปัระเที่ศ	 

กรณ์่ศ้กษา	บริษัที่	Send	Money	จำกัด	(นามสมมติิ)

ธาวิัลัย์ สวินสระแก้วิ 1669
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แนวที่างการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพที่างการติลาดของลูกห้น่�ค้างช้ำระ	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติร 

และสห้กรณ์์การเกษติรสาขาบางสะพานน้อย่	จังห้วัดปัระจวบค่ร่ขันธ์

จุฑูารัติน์ กราพงศ์ 1677

การศ้กษาความภักด่และแนวที่างการเพิ�มปัริมาณ์ผู้ใช้้บริการข้�นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	จังห้วัดกำแพงเพช้ร

ชื่ัญญา กลัิ�นบุบผา 1686

การวางแผนที่างการเงินเพ่�อวัย่เกษ่ย่ณ์	ในพ่�นที่่�อำเภอเปั้อย่น้อย่	จังห้วัดขอนแก่น

กฤติยา ติระการจันทร์ 1694

แนวที่างการเพิ�มจำนวนผู้ใช้้บริการช้ำระค่าสาธารณ์ูปัโภค	ผ่านบัญช้่เงินฝ่าก	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	จังห้วัดนครศร่ธรรมราช้

กัญญาวิ่ร์ ติ้้เซ่่ง 1702

การศ้กษาแนวที่างการพัฒนากลยุ่ที่ธ์เพ่�อส่งเสริมความสามารถในการฟ้�นฟูสภาพในอนาคติ	 

กรณ์่ศ้กษาบริษัที่	S	Hotels	and	Resorts

ศุภจิรา ทองศร่ 1710

แนวที่างการขาย่ปัระกันช้่วิติผ่านช้่องที่างธนาคารในยุ่ค	New	Normal	ด้วย่ระบบ	Digital	Onboarding	

ซึ่่�อ-ขาย่อนุมัติิปัระกันแบบไม่ติ้องพบกัน	กรณ์่ศ้กษา	บริษัที่	อลิอันซึ่์	อยุ่ธย่า	ปัระกันช้่วิติ	จำกัด	(มห้าช้น)

นันท์นภัส ศร่แสงรัติน์ 1718

การวิเคราะห้์การจัดที่ำและบริห้ารงบปัระมาณ์การลงทีุ่น	ด้านการก่อสร้างอาคาร	กรณ์่ศ้กษา	 

สำนักงานในส่วนงานภูมิภาค	ของ	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)

วิสุธร เผ่อกฟิ้ก 1726

การลดอัติราส่วนค่าใช้้จ่าย่ติ่อราย่ได้	ของธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติรสาขาอัมพวา

พรพิมลั ลัาภสมบ้รณ์ศิริ 1734

ปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อการช้ำระห้น่�บัติรเครดิติ	กรณ์่ศ้กษาธนาคารออมสิน

วิิภาวิรรณ ลัมพัทธยา 1741

การศ้กษาปััจจัย่ที่่�ส่งผลติ่อความภักด่ของลูกค้าเงินออมที่ว่สุข	กรณ์่ศ้กษา	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

เดัชื่า สุปิติาชืุ่น 1750

คุณ์ภาพช้่วิติของผู้สูงอายุ่ในติำบลบางเปั้า	อำเภอกันติัง	จังห้วัดติรัง

จติุรภัทร จันทร์ทิติย์ 1759

ปััจจัย่ที่่�กำห้นดการติัดสินใจเข้าร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุ่:	กรณ์่ศ้กษาเขติเที่ศบาลติำบลจะนะ	 

อำเภอจะนะ	จังห้วัดสงขลา

พิมใจ พรหมสุวิรรณ 1767

การปัระเมินมูลค่าที่างเศรษฐกิจของแห้ล่งที่่องเที่่�ย่วน�ำติกวังสาย่ที่อง	อำเภอละงู	จังห้วัดสติูล

จติุรภัทร จันทร์ทิติย์ 1775

แนวที่างการเพิ�มย่อดสินเช้่�อโครงการธุรกิจชุ้มช้นสร้างไที่ย่ของวิสาห้กิจชุ้มช้น	ธนาคารเพ่�อการเกษติร 

และสห้กรณ์์การเกษติรจังห้วัดขอนแก่น

สิรภพ ภาษิ่ภักดั่ 1783
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แนวที่างการพัฒนาผลิติภัณ์ฑิ์ไข่เค็มดอนที่อง	อำเภอเม่อง	จังห้วัดพิษณ์ุโลก

บุษิบา หินเธาวิ์ 1788

แนวที่างการเพิ�มปัริมาณ์สินเช้่�อส่เข่ย่ว	(Green	Credit)	ของธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร 

ในจังห้วัดช้ลบุร่

ศุภางค์ ชื่ำปฏิ 1799

การศก้ษาปััจจัย่ส่วนปัระสมที่างการติลาดบรกิารที่่�ส่งผลต่ิอความติั�งใจขอสนิเช้่�อ	โครงการสินเช้่�อดอกเบ่�ย่ติ�ำ 

ออมสินช้่วย่เห้ล่อ	SMEs	ในภาคการที่่องเที่่�ย่ว	กรณ์่ศ้กษาธนาคารออมสิน	สำนักสินเช้่�อธุรกิจลูกค้า	 

SMEs	9	จังห้วัดเช้่ย่งราย่

มณ่นุชื่ มณ่วิรรณ 1808

การศ้กษาแรงจูงใจ	ที่ัศนคติิด้านภาพลักษณ์์องค์กรและส่วนปัระสมที่างการติลาดที่่�ม่ผลติ่อการ 

ติดัสนิใจซึ่่�อกรมธรรม์เงินฝ่ากสงเคราะห์้ช่้วิติ	ธกส	ที่วรั่ก99	กรณ์ศ้่กษาสำนักงานธ.ก.ส.	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

กฤชื่มน เลั็บข้าวิ 1816

มูลค่าความสูญเส่ย่จากการใช้้อวนลากกุ้งติาถ่�ของช้าวปัระมงบ้านสนให้ม่	ติำบลแห้ลมสน	อำเภอละงู	 

จังห้วัดสติูล

ชื่ิติาภรณ์ ทองชื่อุ่ม 1824

แนวที่างการแก้ปััญห้าติลาดปัระช้ารัฐของด่ว่ถ่ชุ้มช้น	ธ.ก.ส.	จังห้วัดขอนแก่น	ภาย่ใติ้สถานการณ์์โควิด

ระพ่พรรณ ปานเดัชื่ 1832

ปััจจัย่แรงจูงใจและส่วนปัระสมที่างการติลาดบริการที่่�ม่ติ่อความภักด่ในการใช้้เคร่�องรับฝ่ากถอน 

เงินอัติโนมัติิ	(CDM)	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาพัที่ลุง

เบญจวิรรณ รักใหม่ 1839

การศ้กษาสาเห้ติุและแนวที่างแก้ไขปััญห้าสาขาขาดทีุ่นของธนาคาร	C	สาขา	3

วินิดัา อินทรสุข้ 1847

แนวที่างการแก้ปััญห้าการย่กเลิกบัติรและการค้างค่าธรรมเน่ย่มบัติรเอที่่เอ็ม	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาลาดกระบัง

ศุณิษิา คณะสุวิรรณ์ 1855

การเพิ�มย่อดจำห้น่าย่สลากออมที่รัพย่์ธอส.	รุ่นเกล็ดดาว	กรณ์่ศ้กษาในพ่�นที่่�	3	จังห้วัดช้าย่แดนภาคใติ้

สมเก่ยรติิ คนเร่ยน 1862

การศ้กษาปัระสิที่ธิภาพที่างการติลาดเพ่�อเพิ�มความสามารถในการช้ำระห้น่�ของลูกค้า	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาเสาไห้้

ภัทลััดัดัา กรายทอง 1871

แนวที่างการเพิ�มจำนวนผู้ลงที่ะเบ่ย่นสมัครใช้้บริการ	QR	Code	ร้านน้องห้อมจัง	 

ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาน�ำเกล่�ย่ง

ธัญกมลั แจ่มแจ้งสกุลั 1879

ปััจจัย่การติลาดที่่�ม่ผลติ่อการติัดสินใจซึ่่�อผลิติภัณ์ฑิ์ร้านสะดวกซึ่่�อซึุ่ปัเปัอร์ซึ่ิปั	อำเภอไช้ย่า	 

จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

ทัศน่ย์ สุข้แดัง 1888
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ความเต็ม็ใจจ่ายในการใช้้บริการศูนูย์ดูแูลผูู้้สููงอายุในช่้วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดูนครศูรีธรรมราช้

วัันฉััตร จารุวัรรณโน 1896

กลยุทธ์การสูร้างความไดู้เปรียบทางการแข่่งข่ันสู่งผู้ลต็่อความสูำเร็จในการดูำเนินงาน ข่องร้านค้าปลีก 

แบบดูั�งเดูิม อำเภอเมืองสูงข่ลา จังหวัดูสูงข่ลา

พีีรวััส หนูเกตุ 1905

แนวทางการเพิ่ิ�มกรมธรรม์ประกันอุบัต็ิเหต็ุสู่วนบุคคล “ธ.ก.สู.รักคุณ” เพิ่ื�อสูร้างรายไดู้ค่าบริการ 

และค่าธรรมเนยีม (FBI) ให้เป็นไปต็ามเป้าหมายข่องธนาคารเพิ่ื�อการเกษต็รและสูหกรณ์การเกษต็ร (ธ.ก.สู.) 

สูาข่าหนองจอก

สุภาภรณ์ ศรีภา 1913

แนวทางการเพิ่ิ�มยอดูผูู้้ซื้ื�อประกันภัยข่้าวนาปีผู้่านแอปพิ่ลิเคช้ัน บีเอเอซื้ี อินช้ัวร์ (BAAC INSURE)  

ในกรุงเทพิ่มหานคร

รษิิกา เหมะปราณนต์ 1921

แนวทางแก้ปัญหายอดูจําหน่ายสูนิค้าเกษต็รและสิูนค้าทั�วไปผู่้านช่้องทาง Branch Outlet ที�ต็�ำกว่าเป้าหมาย

ข่องธ.ก.สู.สูาข่าเดูอะฟิิล สูุขุ่มวิท54

รัชฎาภรณ์ วังศ์สุวัรรณ 1929

การศูึกษาหาสูาเหต็ุและแนวทางการเพิ่ิ�มยอดูสูินเช้ื�อระบบอิสูลาม กรณีศูึกษา ธนาคารเพิ่ื�อการเกษต็รและ

สูหกรณ์การเกษต็ร (ธ.ก.สู.) สูาข่ายะหา

วัรชัย เพีชรแสงฉัาย 1938

Session11 นวััตกรรมสัังคม 

แอปพิ่ลิเคช้ันต็้นแบบเพิ่ื�อการจัดูการบ้านพิ่ักโฮมสูเต็ย์สูำหรับนักท่องเที�ยว จังหวัดูพิ่ัทลุง

สุดา เธีียรมนตรี 1950

ซื้อฟิต็์แวร์สูำเร็จรูปสูำหรับธุรกิจอู่ซื้่อมรถข่นาดูกลางและข่นาดูย่อม

สุดา เธีียรมนตรี 1958

การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย ORAL PRESENTATIONS

Session 1 นวััตกรรมและผลงานสัร้างสัรรค์ 
อัต็ลักษณ์ลวดูลายและผู้ลิต็ภัณฑ์์ที�สูะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดูสูงข่ลา

  นวััทตกร อุุมาศิลป์ 1967

ภาคผนำวิค

ประกาศมหาวัิทยาลัยทักษิิณเร่�อุง คณะกรรมการฝ่่ายวัิชาการการประชุมวัิชาการฯ 1977

คำสั�งแต่งตั�งผูู้�ทรงคุณวัุฒิิพีิจารณาตัดสินรางวััลการนำเสนอุผู้ลงานวัิจัยภาคบรรยาย 

และภาคโปสเตอุร์การประชุมวัิชาการฯ 1986

คำสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวัิชาการฯ 1988

ผูู้�ทรงคุณวัุฒิิพีิจารณาบทควัาม 1994



การนำำาเสนำอผลังานำวิิจัยภาคบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS



การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย 

Session 1
นวััตกรรมและผลงานสร้างสรรค์์ 
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การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเชิงสุนทรียศาสตร์ 
เรื่อง “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย” 

 
พิทักษ์ เรืองรัศม ี

                              
บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ต้องการแสดงถึงวิถีความเป็นอยู่ในทัศนคติและออกมาจากจินตนาการ จากการมีชีวิตท่ีอยู่
ในชนบทอย่างเรียบง่ายโดยทำเกษตรกรรมยังชีพอย่างมีความจริงใจ แบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน เพียงแค่เราดำเนินชีวิตไป
ตามคันรองนี้ชีวิตที่มีความสุขสงบก็เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจและเพื่อมุ่งเน้นไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานวิถีแห่งชนบท ในชื่อผลงาน “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย” โดยการนำเสนอ
เป็นผลงานสร้างสรรค์จ ิตรกรรมร่วมสมัยที ่มีเนื ้อหาสาระ รูปแบบ และวิธ ีการเป็นแบ บเฉพาะตัวเป็นสาระสำคัญ 
  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความงามของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกันในการ
ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งแสดงถึงชีวิตและความผูกพันร่วมกันในวิถีชนบทรวมถึง
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำรงชีวิต 
 
คำสำคัญ : ชนบท จิตรกรรมร่วมสมัย   
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CREATION OF WORKS AND ANALYSIS OF AESTHETICS CONTEMPORARY PAINTINGS TITLE 
IS “IMPRESSIONS FROM LIVING BEINGS IN RURAL AREAS : CONTEMPORARY PAINTING” 

 
Pitak Ruangratsamee 

 
Abstract 

The creation of this work aims to express the way of life in the attitude and inspiration from 
imagination of simple living in the countryside by earnestly subsistence farming. There is a sharing of things 
with each other. Just as we live in this way, a happy and peaceful life arises in the mind and to focus on 
the creation of contemporary paintings. Which is based on rural ways in the name of the work "Impressions 
from living beings in rural areas: contemporary painting" by the key points of the presentation. It is the 
creation of contemporary paintings with unique content, styles and methods. Objectives: To study and 
analyze information about the beauty of living beings, both humans and pets, that coexists in their lives in 
order to guide the creation of contemporary paintings. This represents the life and relationship together in 
the rural way, including the folk wisdom in living. 
 
Keywords : Countryside, Contemporary painting 
 
 

บทนำ 
ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธ์ของ

ผู้คน คุณธรรมและจริยธรรม สิ่งทาให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมเป็นปัญหา โครงสร้างที่ยากต่อการเข้าใจ คนสมัยใหม่ไดส้ร้าง
ความรู้ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือการจัดการก็ดี โลกสมัยนี้มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าสมัยก่อนเป็นอันมาก อย่างไรก็ตามโลกก็วิ่งเข้าสู่วิกฤตการณ์ที่มนุษยชาติกำลังประสบอยู่นี้ เป็นวิกฤตการณ์แห่งการ
ขาดความสามารถท่ีอยู่ร่วมกันอย่างได้ดุลยภาพ ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  

ปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษย์ชาติในปัจจุบันคือการขาดความสามารถท่ีอยู่ร่วมกันได้อย่างดุลยภาพ ความรู้ด้านต่างๆที่
มีมากขึ้นยังไม่ใช่ปัญญาหรือภูมิปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  ข้อใหญ่ใจความสำคัญที่สุดของภูมิปัญญาชาวบ้านคือ 
เป็นภูมิปัญญาแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ  

สังคมสมัยใหม่ควรจะเรียนรู้ให้เกิดปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างได้ดุลยภาพ  ต้องแยกระหว่างการเรียนรู้กับการ
เลียนแบบ การเรียนรู้สำคัญกว่าการเลียนแบบ การเลียนแบบคือการทำเหมือนเดิม ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ใหม่แต่การ
เรียนรู้ทำให้สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ใหม่ทุกสถานการณใ์นการเรียนรู้ ถ้ามีแหล่งความรู้ที่ดีก็จะช่วยให้เรียนรู้ไดเ้ร็วและ
ดีขึ้น  

ชาวบ้านดำรงชีวิตร่วมกันอยู่เป็นเวลาช้านาน อาจเป็นร้อยปีพันปีเรียกว่ามีความยั่งยืน สิ่งใดจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีความ
สมดุล ถ้าเสียความดุลก็จะเจ็บป่วย วิกฤตและสลาย วิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านคือการดำรงอยู่ร่วมกันทั้งระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เช่นจะทำมาหากินอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับธรรมชาติ จะกินอยู่แต่งตัวอย่างไรจึงจะ
สอดคล้องกับธรรมชาติ จะต้องมีความเอื้ออาทร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติต่อกันอย่างไร  คนทั้งหมดจึงจะอยู่
ร่วมกันได้ด้วยสันติ จะเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ทีจ่ะผูกจิตวิญญาณของคนในชุมชนให้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกับ
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ธรรมชาติ เช่น การรักษาป่า และต้นน้าลาธาร ภูมิปัญญาเหล่านี้รวมเรียกว่า เป็นวัฎจักรแห่งการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาย่อมาจากปฏิบัติจริงและถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  

ดังนั้นชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจากครอบครัว คนรอบข้าง และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะมองข้ามไปไม่ได้
คือการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เพื่อชีวิตที่สงบสุขจะต้องมีบทบาทของสิ่งต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไป
ไม่เช่นนั้นชีวิตและจิตใจอาจเสื่อมถอยไปได้  

ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงถึงวิถีความเป็นอยู่ในทัศนคติและออกมาจากจินตนาการของผู้วิจัยเอง จากการมีชีวิตที่อยู่
ในชนบทอย่างเรียบง่ายโดยทำเกษตรกรรมยังชีพอย่างมีความจริงใจแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน เพียงแค่เราดำเนินชีวิตไปตาม
ครรลองนี้ชีวิตที่มีความสุขสงบก็เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจ  โดยนำเสนอเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมร่วม
สมัย 
 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความงามของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกันในการดำเนินชีวิต
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตในชนบท 

2. เพื่อสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ใช้เนื้อหาและรูปทรงที่มาจาก พืช สัตว์ สิ่ง แวดล้อมที่อยู่ในวิถีแห่งการ
ดำรงชีวิต  

 
วิธีดำเนินการ 

เริ่มจากนำรูปรา่งและรูปทรงของสิง่มีชีวิตและเครื่องจักสานในชนบทมาจัดองค์ประกอบศิลปด์ังต่อไปนี ้

        
                          ภาพปลาตะเพียน                        ภาพวงน้ำกระเพื่อม              ภาพเครื่องดักปลาจักสาน 
 

ภาพร่างต้นแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ตามจินตนาการด้วยดินสอ 

                                  
                                   ภาพร่างต้นแบบท่ี 1                              ภาพร่างต้นแบบท่ี 2 

(ภาพร่างต้นแบบท่ี 1และ2 ผูส้รา้งสรรค์ไดศ้ึกษารูปแบบรูปร่าง รูปทรงของเครื่องดักปลาจักสาน สิ่งมีชวีิตที่อยู่ร่วมกันในชนบท 
ขนาดต่างๆ แล้วตัดทอน รูปร่าง รปูทรงนำมาจัดองค์ประกอบศิลป์ใหม ่
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                                ภาพร่างต้นแบบท่ี 3                               ภาพร่างต้นแบบท่ี 4 

(ภาพร่างต้นแบบท่ี 3 และ4 ผูส้ร้างสรรคไ์ด้นำรูปร่าง รูปทรง ของสัตว์เลี้ยงในชนบท มาจัดองค์ประกอบศิลป์เข้ากับรปูร่างของ
วงน้ำกระเพื่อม และ เครื่องจักสาน เช่น ข้องดักปลา โดยให้โดยให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้นมา) 

  

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานของผู้สร้างสรรคเ์น้นการใช้เทคนิคสฝีุ่น , พู่กันจีน บนผ้าใบเพือ่ให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยมีวัสดุอุปกรณ์และ
กระบวนการสร้างงานดังต่อไปนี ้

             
                ผ้าใบ ขนาด 80cm.x100cm.                  พู่กันจีนขนาดต่างๆ                           สีฝุ่น 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

                                                             
                  ขั้นตอนท่ี  1 ข้ึนรูปร่างแบบรวมๆด้วยดินสอ             ขั้นตอนท่ี 2 จัดองค์ประกอบให้พอดีกับพื้นที่ 
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                  ขั้นตอนท่ี 3 เพิ่มน้ำหนักแบบรวมๆด้วยสีฝุ่น            ขั้นตอนท่ี 4 ใส่รายละเอียดของเครื่องจักสาน               

 

 

วิเคราะห์การสร้างสรรค์ 

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้มีการพัฒนาการสร้างสรรค์ในด้านเนื้อหาและในด้านเทคนิควิธีการผ่านกระบวนการการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล ผ่านขั้นตอนการดำเนินกานสร้างสรรค์ทั้งการพัฒนาภาพร่างและการขยายงานจริง ขั้นตอนต่อมาก็ถือได้ว่ามี
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือขั้นตอนของการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาถึงทัศนธาตุๆ ที่นำมาใช้ในผลงาน ซึ่ง
ได้แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ทัศนธาตุและการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

 ทัศนธาตุที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้ในผลงานชุดนี้ประกอบด้วย รูปร่างเส้น สี พื้นผิว และที่ว่างซึ่งในแต่ละชิ้นงานมีการ
นำมาใช้มากน้อยแตกต่างกันไปเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกับแนวความคิด และเพื่อให้เกิดความลงตัวในช้ินงาน ผลงานท่ีสร้างขึ้น
เป็นผลงานจิตรกรรมประกอบด้วยรูปร่างที่ตัดทอนจากเครื่องจักรสานไม้ไผ่ และรูปร่างอิสระของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดลอ้ม
เดียวกัน โดยมีภาพร่างต้นแบบเป็นตัวกำหนดขอบเขต ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวงานมากขึ้นผู้สร้างสรรค์จึงวิเคราะห์
โดยจำแนกส่วนประกอบในแต่ละประเภท 
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ชื่อผลงานสร้างสรรค์ : ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท 
ชื่อผู้สร้างสรรค์ : นายพิทักษ์ เรืองรัศม ี
เทคนิค : สีฝุ่นบนผา้ใบ 
ขนาด : 80cm.x100cm. 
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน พ.ศ. 2564 
วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเชิงสุนทรียศาสตร์ 

รูปทรง (Form) 
 รูปทรงที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้จะมีอยู่สองลักษณะคือรูปทรงเครื่องดักปลาจักสานและรูปทรงของสิ่งมีชีวิตในชนบท 
ซึ่งมีที่มาจากการตัดทอนรูปทรงบางส่วนออกเพื่อตอบสนองความรู้สึกภายในของตัวผู้ สร้างสรรค์ผลงาน และเป็นโครงสร้าง
หลักของตัวงาน รูปทรงทั้งสองนี้ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาจัดองค์ประกอบให้เกิดความเป็นเอกภาพโดยต้องการแทนค่าถึงการใช้
ชีวิตหาปลาของคนในชนบท ในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมวัฎจักรเดียวกัน ทำให้เกิดเป็นความรู้สึก
ของการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ต่างก็มีชีวิตที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตได้ 

เส้น (Line) 
 ลักษณะของเส้นในงานชิ้นนี้จะเป็นลักษณะของเส้นตรงโค้งเป็นส่วนใหญ่ มีการซ้ำของเส้นและขนาดความสั้นและ
ความยาวที่ได้จากการวาดด้วยสีฝุ่น สีดำต่อเนื่องกันจนเกิดเป็นพื้นผิวที่เรียบ และมีมิติ เพื่อแทนค่าถึงความรู้สึกของพื้นผิว
เครื่องจักสาน ทีเ่ป็นภูมิปัญญาในการดำรงชีพของคนชนบท 

สี (Colour) 
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 การใช้สีในผลงานชิ้นนี้มีการใช้สีขาว เทา ดำ โดยเป็นลักษณะของสีฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ คุณสมบัติของสีฝุ่นสามารถใช้
เขียนภาพขาว ดำได้อย่างนุ่มนวล และเหมือนจริง   จนเกิดเป็นพ้ืนผิวที่เรียบแต่มีมิติของค่าน้ำหนักอ่อน กลาง เข้ม  
วิเคราะห์การจัดองค์ประกอบ 

จากการใช้ทัศนธาตุทั้งหมดให้เกิดการซ้ำของเส้นและขนาดความสั้นและความยาวที่ได้จากการวาดด้วยสีฝุ่น จนเกิด
เป็นรูปร่างอิสระที่มีพื้นผิวเรียบ แต่มีมิติของค่าน้ำหนักอ่อน กลาง เข้ม เพื่อแทนค่าถึงความรู้สึกของพื้นผิวเครื่องจักสาน และ
เกิดความเป็นเอกภาพโดยต้องการแทนค่าถึงการใช้ชีวิตของคนในชนบทและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วม
ในวัฎจักรเดียวกันของการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติคนหรือสัตว์ สนองตามความรู้สึกของผู้สร้างผลงาน 

ความกลมกลืน (Harmony) 
การใช้เทคนิคสีฝุ่นบนผ้าใบ โดยมรีูปทรงท่ีอิสระจึงเกิดความกลมกลนืกันของรูปทรงความโค้งมนคล้อยตามกันอย่าง

ลงตัว  

ความหลากหลาย (Variety) 
มีความหลากหลาย จากรูปทรงของการตัดทอนของเครื่องดักปลาจักสาน รูปทรงของสิ่งมีชีวิตในชนบท และมี

อารมณ์ที่แตกต่างกันแตส่ามารถรบัรู้ความหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

ความสมดุล (Balance) 
ผลงานมีน้ำหนักซ้ายขวาไม่เท่ากันแบบอสมมาตร นอกจากน้ันยังมีขนาดของรูปทรงท่ีแตกต่างกันกระจายอยู่ทั่ง

ทั้งตัวงานอย่างมีจังหวะซึ่งทำให้รู้สึกถึงความสมจริง 

สัดส่วน (Proportion) 
ผลงานช้ินนี้ผูส้ร้างสรรค์ใหส้ัดส่วนของผลงานแบบกึ่งกลางท้ังส่วนบนและส่วนล่างที่มีขนาดสัดส่วนของรูปทรงท่ี

แตกต่างกันแต่ได้นำมาจัดองค์ประกอบให้สัมพันธ์กันและมีความหมายของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างสงบสุขในวิถีชีวิตชนบท 

ความเป็นเด่น (Dominance) 
ลักษณะของความเป็นเด่นของงานช้ินนี้อยู่ที่การแสดงอารมณ์ออกมากจากตัวงาน มีความเคลื่อนไหวของรูปทรงท่ี

เป็นจุดเด่นและออกแบบให้สัมพันธ์กันกับองค์ประกอบโดยรวม 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ชุดเรื่อง “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย” ผู้สร้างสรรค์ได้มุ่งเน้น

เนื้อหาในการสร้างงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มาจากทัศนคติของตัวผู้สร้างสรรค์ซึ่งมาจากประสบการณ์และจากจินตนาการของ
การดำเนินชีวิตประจำวันในชนบท การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ไม่เพียงแต่ผลงานพัฒนาขึ้นแต่จิตวิญญาณและการเข้าถึง
งานศิลปะของผู้สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นซึ้งนำไปสู่การพัฒนางานศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานจริง ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้
กระบวนการทุกข้ันตอนรู้จักการทำงานเป็นระบบ รู้จักการใช้เครื่องมือรวมไปถึงการกำหนดระยะเวลาในการทำงาน นอกจากน้ี
ยังมีในส่วนของได้มีการวิเคราะห์ทัศนธาตุรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์ ช่วยให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจในตัวงานมากขึ้นอีก
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ด้วย ตลอดจนการได้ศึกษาและพัฒนาพร้อมแก้ไขปัญหาในตัวงานอย่างต่อเนื ่อง จนทำให้ผลงานสร้างสรรค์สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
 ผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้สึกต่อวิถีชีวิตชนบทโดยอาศัยจินตนาการและจากประสบการณ์จริงเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของตนหวังว่าผลงานชุดนี้จะส่งผลด้านความงามที่มีเอกลักษณ์
ความเป็นศิลปะต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับชมพร้อมกับสาระแห่งวิถีชนบท เพื่อแนวทางในการทำงานรวมไปถึง
กระบวนการต่างๆในงานสร้างสรรค์ชุด การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเชิงสุนทรียศาสตร์และอาจเป็น
ตัวอย่างหนึ่งเพื่อการศึกษาของนักศึกษาศิลปะ รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจที่มีแนวคิดในวิถีแห่งชนบทของไทยไว้ในผลงาน
สร้างสรรค์ของตนต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] ชะลูด นิ่มเสมอ (2553). องค์ประกอบของศิลปะ. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 
[2] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็ประเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 13  วันท่ีค้นข้อมูล  

27กุมภาพันธ ์2560, เข้าถึงได้จาก http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/panya/panyan.htm 
[3] ราชบัณฑิตยสถาน. (2523).พจนานุกรม ฉบับบณัฑิตสถาน  ภูมศิาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2544วันท่ีค้นข้อมูล 2 เมษายน    
            2560,เข้าถึงได้จากhttp://onknow.blogspot.com/2005/03/blog-post_9431.html 
[4] เอกวิทย์ ณ กลาง . ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับกระบวนการเรียนรู้ และการปรับตัวของชาวบ้านไทย . พิมพ์ครั้งท่ี  

2 ปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ(อมรรัตน์ ฤทธิ์เรือง .ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ .2514) 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุ่มแม่น ้าล้านช้าง-แม่โขง 2021  COP15  

อภินันท์  ปานเพชร1* 

บทคัดย่อ 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหวํางสายพันธุ์ ระหวํางชนิดพันธุ์ และระหวํางระบบนิเวศ ระหวํางสายพันธุ์ 
สามารถพบเห็นได๎โดยทั่วไปถึงความแตกตํางระหวํางพืชกับสัตว์แตํละชนิด เชํน สุนัข แมว เป็นต๎น หรือสิ่งมีชีวิตที่อยูํในป่า 
เชํน เสือ ช๎าง ลิง ชะนี และ หมี  เป็นต๎น ธรรมชาติเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกตําง มีความหลากหลายระหวําง
ระบบนิเวศเป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซับซ๎อน สามารถเห็นได๎จากประเภทตําง ๆ เชํน  ป่าดงดิบ ทุํง
หญ๎า ทะเลสาบ บึง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สร๎างขึ้น เชํน ทุํงนา อํางเก็บน้้า หรือชุมชนเมือง
ของเราเอง  
 การสร๎างสรรค์ผลงานช้ินนี้ต๎องการแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 
ถํายทอดน้าเสนอรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เพื่อสํงเสริมการตระหนักถึงวิสัยทัศน์อันสวยงาม แสดงถึงความ
เจริญรุํงเรืองและความสมานฉันท์ ผํานการปฏิบัติจริงจากผลงานการออกแบบอยํางเป็นรูปธรรม เป็นการคุ๎มครอง
สิ่งแวดล๎อม ความเคารพและย้าเกรงตํอธรรมชาติ ตลอดจนการทะนุถนอมสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยความรํวมมือ
แมํโขง – ล๎านช๎างประกอบด๎วยสมาชิก 6 ประเทศ ได๎แกํ ประเทศจีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดย
ผลงานนีจ้ัดแสดงนิทรรศการในการแขํงขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล๎านช๎าง-แมํโขง 2564 : กรีนล๎านช๎าง-แมํโขง 
 ผลงานสร๎างสรรค์ช้ินนี้ เป็นการน้าองค์ความรู๎ด๎านเทคนิคในการออกแบบน้ามาประยุกต์ใช๎งานรํวมกับ
องค์ประกอบทางศิลปะในการจัดวางภาพที่ทับซ๎อนเกิดเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสามารถสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํจากการเรียนรู๎เทคนิควิธีการสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในกระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะด๎านอื่น ๆ ตํอไป 
 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, ประเทศลุมํแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม, ครั้งที่ 15  
 
 
1อ., หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 53000 
Communication Art Design Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
Uttaradit Rajabhat University, 53000, Thailand 
* Corresponding author: Tel: 089-8398017, E-mail : api.fineart@gmail.com 
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The Biological Diversity Among Lanchang Mekhong River 2021 COP15  

Apinan  Panphet1* 

Abstract 

The biological diversity mankind and all beings can be found everywhere such as a dog and a 
cat etc. or wild lives such as a tiger, an elephant, a monkey, a gibbon, and a bear etc. All beings have 
lived in the natural environment as the biological and ecological diversities. The natural environment 
can be found as the rainforest, the field, the lake, the beach, and the shore reef as well as the 
ecological creations of human such as the farming fields, the reservoirs, and the downtown. 
  The creation of this work aims at the comprehension of the biological diversity among 
Lanchang Mekhong River countries presenting the conservation of the environment so as to promote 
the beautiful vision showing the growth and the harmony. The respect of the environment is 
participated among 6 Lanchang Mekhong River countries which are China, Cambodia, Loas, Burma, 
Thai, and Vietnam. This work will be presented in the exhibition of Lanchang Mekhong international 
poster design competition 2021: Green Lanchang-Mehong  
 This work is the combination of design application with the art installation showing the 
biological diversity. It can be handled to the new knowledge applying to the creation of other art 
works.  
 
Keywords : biological diversity, Lanchang-Mekhong River countries, conservation of environment, 
COP15 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ : การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
 
แนวความคิด            

การสร๎างสรรค์ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นการสร๎างสรรค์ออกแบบเพื่อให๎เกิดการสื่อสารความหมายของ
ผู๎สร๎างโดยใช๎ภาพประกอบเป็นสื่อ ด๎วยการเลือกสรร ลดทอน เพิ่มเติม จัดวางองค์ประกอบ  ให๎เป็นรูปทรงสื่อแสดง
ความหมาย อารมณ์ ความรู๎สึก ความคิด และจินตนาการ โดยอาศัยกรอบแนวความคิดในการสร๎างสรรค์ที่เริ่มต๎นจาก
เรื่องราวและเนื้อหาไปสูํรูปแบบผลงานความส้าคัญของการสร๎างสรรค์ของผลงาน 

การสร๎างสรรค์ผลงานผํานการวิเคราะห์ข๎อมูล ตั้งประเด็นค้าถาม ปัญหา เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ
สิ่งมีชีวิตตํางๆ ตามธรรมชาติ ระหวํางสายพันธุ์ ระหวํางชนิดพันธ์ุ และระหวํางระบบนิเวศ ทีม่ีความแตกตํางแตํสามารถอยูํ
รํวมกันได๎อยํางสมบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการตระหนักถึงวิสัยทัศน์อันสวยงาม  แสดงถึงความ
เจริญรุํงเรืองและความสมานฉันท์ ความเคารพและย้าเกรงตํอธรรมชาติ ตลอดจนการทะนุถนอมสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ ของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกํอให๎เกิดแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน
โปสเตอร์ล๎านช๎าง-แมํโขง 2564 โดยเช่ือมโยงกับสิ่งมีชีวิตธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมใช๎รูปแบบในการออกแบบจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ ของภาพประกอบตําง ๆ ได๎แกํ พืชสัตว์ ต๎นไม๎ ล้าธาร ก๎อนหิน ข๎อความตัวหนังสือ สัญลักษณ์ และอื่นๆ 
ซึ่งน้ามาเป็นสํวนประกอบที่ส้าคัญสามารถอยูํรํวมกันได๎ทั้งๆ ที่มีความหลากหลายและแตกตํางกันในเรื่องของสายพันธุ์ ท้า
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดขึ้น มาใช๎เพื่อสื่อความหมาย และแสดงถึงความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 
 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. เพื่อสํงผลงานเข๎ารํวมประกวดแขํงขัน การแขํงขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาตลิ๎านช๎าง-แมํโขง 2564 : กรีน
ล๎านช๎าง-แมํโขง ณ คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. เพื่อเป็นการสํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและการตระหนักถึงความเคารพและย้าเกรงตํอธรรมชาติ 
ตลอดจนการทะนุถนอมสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 

3. เพื่อเผยแพรํความหลากหลายทางชีวภาพของผลงานการออกแบบโปสเตอรล์๎านช๎าง-แมํโขง 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์       
 ในการสร๎างสรรค์ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุมํแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 2021  COP15           
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎สรุปเป็นข้ันตอนดังน้ี         
 1. การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล ซึ่งเป็นท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค ์
            2. ก้าหนดกรอบความคดิและวางขอบเขตในการสร๎างสรรค์ผลงาน ทั้งรูปแบบเทคนิค สื่อ และวิธีการ 

3. สร๎างเรื่องราว ตดัตํอ ออกแบบภาพประกอบกราฟิก  
4. ปฏิบัติการสร๎างสรรคผ์ลงาน 
5. วิเคราะห์เรื่องราวเนื้อหาหัวข๎อผลงานสร๎างสรรค์ในประเด็น ตลอดจนถึงข๎อดีข๎อบกพรํองเพื่อน้ามาพัฒนา

ผลงานสร๎างสรรคต์ํอไป 
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6. ปรับปรุง แก๎ไข สิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาผลงานสร๎างสรรค์ให๎สมบรูณ์และท้าให๎บรรลตุามวตัถุประสงค์ของการ
สร๎างสรรคผ์ลงาน 
 
อุปกรณ์ในการด้าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู๎สร๎างสรรค์ใช๎วัสดุและอุปกรณ ์ในการด้าเนินการสร๎างสรรคด์ังตํอไปนี้ 

1. วัสดุและอุปกรณส์้าหรับการสรา๎งภาพประกอบกราฟิก ได๎แก ํโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก  
2. อุปกรณ์ส้าหรับการสรา๎งสรรคผ์ลงาน ได๎แกํ คอมพิวเตอร ์
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร๎างสรรค์ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 2021 COP15              
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ก้าหนด เทคนิค วิธีการ ในการสร๎างสรรค์ผลงานไว๎ดังนี้ ในการสร๎างสรรค์จะใช๎เทคนิคการออกแบบกราฟิก
ด๎วยคอมพิวเตอร์ โดยก้าหนดรูปแบบผลงานเป็นแบบภาพประกอบเรื่องราว โดยใช๎หลักการออกแบบกราฟิก และหลักการ
องค์ประกอบศิลป์ทางศิลปะ ได๎แกํ เส๎น สี รูปทรง คําน้้าหนัก สัดสํวนและพื้นที่วําง มาเป็นหลักส้าคัญในกระบวนการ
สร๎างสรรค์ ด๎านรูปแบบ การสร๎างสรรค์ผลงาน ด๎วยการน้าภาพภาพประกอบรูปตํางๆ เลือกยํอขยายมาจัดวาง
องค์ประกอบเป็นผลงานจริงโดยใช๎เทคนิคการออกแบบกราฟิกด๎วยคอมพิวเตอร์ ก้าหนดสภาพสีสํวนรวมก้าหนดทั้งโทนสี
ร๎อนและเย็น คือ สีเหลืองส๎ม สีเขียว สีฟ้า เพื่อสะท๎อนความรู๎สึก อบอุํน ร๎อนแรง สนุกสนาน สดชื่น เย็นสบาย 
 ในการปฏิบัติการสร๎างสรรคส์รุปเป็นล้าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก ก้าหนดตั้งคําหน๎ากระดาษตามขนาดที่เราต๎องการเพื่อสรา๎งสรรคผ์ลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพการเปิดใช๎งานโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก 
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6. ปรับปรุง แก๎ไข สิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาผลงานสร๎างสรรค์ให๎สมบรูณ์และท้าให๎บรรลตุามวตัถุประสงค์ของการ
สร๎างสรรคผ์ลงาน 
 
อุปกรณ์ในการด้าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู๎สร๎างสรรค์ใช๎วัสดุและอุปกรณ ์ในการด้าเนินการสร๎างสรรคด์ังตํอไปนี้ 

1. วัสดุและอุปกรณส์้าหรับการสรา๎งภาพประกอบกราฟิก ได๎แก ํโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก  
2. อุปกรณ์ส้าหรับการสรา๎งสรรคผ์ลงาน ได๎แกํ คอมพิวเตอร ์
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร๎างสรรค์ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 2021 COP15              
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ก้าหนด เทคนิค วิธีการ ในการสร๎างสรรค์ผลงานไว๎ดังนี้ ในการสร๎างสรรค์จะใช๎เทคนิคการออกแบบกราฟิก
ด๎วยคอมพิวเตอร์ โดยก้าหนดรูปแบบผลงานเป็นแบบภาพประกอบเรื่องราว โดยใช๎หลักการออกแบบกราฟิก และหลักการ
องค์ประกอบศิลป์ทางศิลปะ ได๎แกํ เส๎น สี รูปทรง คําน้้าหนัก สัดสํวนและพื้นที่วําง มาเป็นหลักส้าคัญในกระบวนการ
สร๎างสรรค์ ด๎านรูปแบบ การสร๎างสรรค์ผลงาน ด๎วยการน้าภาพภาพประกอบรูปตํางๆ เลือกยํอขยายมาจัดวาง
องค์ประกอบเป็นผลงานจริงโดยใช๎เทคนิคการออกแบบกราฟิกด๎วยคอมพิวเตอร์ ก้าหนดสภาพสีสํวนรวมก้าหนดท้ังโทนสี
ร๎อนและเย็น คือ สีเหลืองส๎ม สีเขียว สีฟ้า เพื่อสะท๎อนความรู๎สึก อบอุํน ร๎อนแรง สนุกสนาน สดชื่น เย็นสบาย 
 ในการปฏิบัติการสร๎างสรรคส์รุปเป็นล้าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก ก้าหนดตั้งคําหน๎ากระดาษตามขนาดที่เราต๎องการเพื่อสรา๎งสรรคผ์ลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพการเปิดใช๎งานโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก 
 

 

5 
 

 2. สร๎างภาพกราฟิก ภาพประกอบ ก้าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการจัดวางได๎แกํ ดวงอาทิตย์  แมํน้้า ก๎อนหิน ตัดตํอ 
ปรับแตํง ยํอ ขยาย  
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพการสร๎างภาพประกอบกราฟิกและจดัวาง 
  

3. สร๎างภาพกราฟิก ภาพประกอบ ได๎แกํ สัตวต์ํางๆ ใบไม๎ ข๎อความตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ธงชาติ ตดัตํอภาพไว๎
ในตัวหนังสือ ปรับแตํงสีใหเ๎กิดมติคิวามหน๎าสนใจ ยํอ ขยายภาพ จดัวางตามที่เราต๎องการท้าให๎เกดิความสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงภาพจัดวางภาพสัตว์ข๎อความตัวหนังสือและสญัลักษณ์ธงชาติ 
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4. น้าผลงานภาพกราฟิก ภาพประกอบ เพิ่มเตมิสร๎างเรื่องราวให๎มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ได๎แก ํสัตว์ตํางๆ 
กิ่งไม๎ ใบไม๎ ตดัตํอภาพกิ่งไม๎ เถาวลัย์ให๎ซ๎อนทับกับข๎อความตัวหนังสอื จัดวางท้ังด๎านหน๎าและด๎านหลัง ปรับแตํงก้าหนด
แสงเงาด๎วยค้าสั่งโปรแกรมท้าให๎เกิดมิติความหน๎าสนใจ  

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงภาพเพิ่มเติมสํวนประกอบ สัตว์ กิ่งไม๎ เถาวัลย์ ใบไม๎ในการจัดวาง  
 

 5. ขั้นตอนสุดท๎ายเก็บรายละเอียด เพิ่มเติมภาพประกอบ ตัดตํอ ปรบัแตํง ภาพสัตวต์ํางๆ  จุด เส๎น สี แสง 
ภาพรวมรูปทรงให๎มีความชัดเจน แสงเงา และสํงผลใหค๎ําน้้าหนักของสภาพสสีํวนรวมของผลงานท่ีสรา๎งสรรคม์ีความ
สวยงามที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงภาพผลงานท่ีสมบรูณ ์



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

15

6 
 

4. น้าผลงานภาพกราฟิก ภาพประกอบ เพิ่มเตมิสร๎างเรื่องราวให๎มคีวามหลากหลายทางชีวภาพ ได๎แก ํสัตว์ตํางๆ 
กิ่งไม๎ ใบไม๎ ตดัตํอภาพกิ่งไม๎ เถาวลัย์ให๎ซ๎อนทับกับข๎อความตัวหนังสอื จัดวางท้ังด๎านหน๎าและด๎านหลัง ปรับแตํงก้าหนด
แสงเงาด๎วยค้าสั่งโปรแกรมท้าให๎เกิดมิติความหน๎าสนใจ  

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงภาพเพิ่มเติมสํวนประกอบ สัตว์ กิ่งไม๎ เถาวัลย์ ใบไม๎ในการจัดวาง  
 

 5. ขั้นตอนสุดท๎ายเก็บรายละเอียด เพิ่มเติมภาพประกอบ ตัดตํอ ปรบัแตํง ภาพสัตวต์ํางๆ  จุด เส๎น สี แสง 
ภาพรวมรูปทรงให๎มีความชัดเจน แสงเงา และสํงผลใหค๎ําน้้าหนักของสภาพสสีํวนรวมของผลงานท่ีสรา๎งสรรคม์ีความ
สวยงามที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงภาพผลงานท่ีสมบรูณ ์
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สรุปผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการสร๎างสรรค์ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 2021  COP15 ท้า
ให๎ได๎รับการพิจารณาให๎รํวมจัดแสดงนิทรรศการในการแขํงขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล๎านช๎าง -แมํโขง 2564 : กรีน
ล๎านช๎าง-แมํโขง จัดประกวดโดยความรํวมมือของนิตยสารไชนํารีพอร์ต สถาบันวิจิตรศิลป์กลางแหํงสาธารณรัฐประชาชน
จีน มหาวิทยาลัยยูนนาน , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครือขํายนิตยสารแมํน้้าโขงและหนํวยงานอ่ืนๆ เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2564        
ณ แคว๎นปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต๎าหลี่ มณฑล   ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นกํอนการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 (COP 15)  โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อแสดงให๎เห็นถึงแนวคิดอัน
สูงสํงของความรํวมมือล๎านช๎าง-แมํโขงผํานศิลปะและความงาม ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได๎ค้านึงถึงความรํวมมืออยําง
กว๎างขวางในด๎านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง ทั้งนี้ภายในนิทรรศการมี
โปสเตอร์จัดแสดงท้ังสิ้น 50 ภาพ ซึ่งคัดเลือกจากการออกแบบโดยศิลปินชาวจีน ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และประเทศ
อื่น ๆ ในจ้านวนผลงานดังกลําวเป็นผลงานโปสเตอร์จากศิลปินไทยจ้านวน 4 ช้ิน 

 

ช่ือผลงานสรา๎งสรรค์ : ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุมํแมํน้้า
ล๎านช๎าง-แมํโขง 2021  COP15 
ช่ือผู๎สร๎างสรรค์ : นายอภินันท์ ปานเพชร 
เทคนิค : คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ขนาด : 60 X 90 เซนติเมตร 
ปีท่ีสร๎างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. 2564 

 

 

ภาพแสดงการจัดนิทรรศการกรีนล๎านช๎าง-แมํโขง  

 

ภาพผลงานสร๎างสรรค์จัดแสดงนิทรรศการ  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

16

8 
 

  
 

          ภาพแสดงการจัดนิทรรศการผลงานโปสเตอรจ์้านวน 50 ภาพ จากการออกแบบโดยศิลปินชาวจีน ไทย ลาว 
กัมพูชา เมียนมา และประเทศอ่ืน ๆ ณ แคว๎นปกครองตนเองชนชาติไป๋ เมืองต๎าหลี่ มณฑล  ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

การสร๎างสรรค์ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุํมแมํน้้าล๎านช๎าง-แมํโขง 2021 COP15             
ใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก ในการออกแบบกราฟิก สร๎างภาพประกอบ การตัดตํอ ตกแตํง จัดวาง ด๎วยโปรแกรมการ
ออกแบบกราฟิกส้าเร็จรูป มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ เพื่อเผยแพรํน้าเสนอความงามของเนื้อหา เรื่องราว หัวข๎อเป็นหลัก สื่อ
ถึงอารมณ์ ความรู๎สึก ทางสุนทรียภาพ จากความหลากหลายทางชีวภาพ สํงผลตํอแนวความคิด การประพฤติปฏิบัติในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันซึ่งจะมีความแตกตํางจากอดีตที่การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะตํางๆ นั้นใช๎เทคนิค เชํน จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ศิลปะไทย และอื่นๆ แตํในปัจจุบันเราสามารถน้าเทคโนโลยีด๎านคอมพิวเตอร์กราฟิกมา
ใช๎สร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะและออกแบบน้ามาใช๎ถํายทอดน้าเสนอและเผยแพรํบนสื่อดิจิตอล ในผลงานออกแบบสาขา
ตํางๆ ทั้งนีต้ามความถนัดความชอบในการสร๎างสรรค์แนวคิดรูปแบบเฉพาะตนของผู๎สร๎างสรรค์เอง 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่น 
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

   
ปิยะนุช  ไสยกิจ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้
หยิบศิลปะความสวยงามแห่งดอกไม้ในหน้าร้อน คือดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้าง
เครื่องประดับชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกสีเหลืองทองมีกลิ่นหอม นำมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้ผลงานท่ีมีชื่อว่า “Golden Flowers is the New Grow : คืนชีวิตเศษผ้าที่เหลือใช้” ที่ประกอบไปด้วยสร้อยคอ กำไลข้อมือ 
ต่างหูและแหวนที่ทำจากวัสดุโลหะสทีองและตกแตง่ด้วยมุกสีขาว สร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยทอที่นุ่มสบาย และผ้าไหมที่มีความแวว
วาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที ่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันยาวนานระหว่างชนชาติไทยและชนชาติลาวเข้าด้วยกัน เป็น
เอกลักษณ์ตามหลักประวัติศาสตร์ของอุตรดิตถ์ ด้วยเทคนิคการนำเศษผ้าฝ้ายและเศษผ้าไหมมาตัดเย็บให้มีลักษณะเป็นดอกไม้ใน
แต่ละช่อนั้น มีการไล่ระดับสีที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เห็นระดับช้ันของกลีบดอกไม้ โดยเลือกการไล่สีจากสีน้ำตาลเข้ม ไปที่สีเหลือง
ทอง และสีเหลืองอร่าม แสดงถึงการเบ่งบานของดอกประดู่ในหน้าร้อน และยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลติภณัฑ์ของเศษ
ผ้าด้วยคุณสมบัติของสารแต่งกลิ่นดอกไม้ที่ติดอยู่กับเนื้อผ้า อีกทั้งผู้สวมใส่ใส่แล้วยังช่วยเสริมความมั่นใจในการแต่งกายและช่วย
เพิ่มเสน่ห์ความมั่นใจชวนมองกลิ่นอายแบบไทยสมัยใหม่ 
 
คำสำคัญ : เครื่องประดับ, เศษผ้า, ดอกประดู่, นวตักรรมผลิตภัณฑ ์
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   The Development of jewelry from remnant woven fabric of Uttaradit Province,  
              in order to upgrade local products with product innovation 

 
Piyanoot Saiyakit 

 
Abstract 

 
  Development of jewelry from remnant woven fabric of Uttaradit Province, in order to upgrade local 
products with product innovation by bringing the beauty of flowers in the summer, namely, "Padauk" that look 
like golden-yellow flowers with fragrant, being the provincial flower of Uttaradit as a key inspiration in designing 
this jewelry set to show local wisdom under work titled “Golden Flowers is the New Grow”. This collection 
consists of necklaces, bracelets, earrings, and rings made of gold-plated metal and decorated with white pearls, 
created from remnant woven fabric with soft and silk with the luster of Uttaradit Province, which is long-standing 
local wisdom and culture between Thai and Lao people to mix together, being a unique according to the 
history of Uttaradit with the technique of bringing remnant cotton and silk to sew to look like flowers in each 
bouquet, used different color gradients to show the level of the petals by choosing a gradient from dark brown 
to yellow gold and glittering yellow, represents the blooming of padauk in summer, and upgrades local products 
with product innovation from remnant fabric with the properties of flower-flavoring substances attached to the 
fabric. In addition, it also helps to enhance confidence in dressing and increase the charm of Thai modern to 
people who wear it. 
 
Keywords: jewelry, remnant fabric, padauk, product innovation 
 
ประเภทผลงานสร้างสรรค์ : การออกแบบผลติภณัฑ ์
แนวความคิด 
  การสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ถูกนำมาใช้เพื่อประดับร่างกายให้ดูสง่างาม รวมถึงแสดง
สถานะทางสังคม ด้วยรูปแบบขอเครื่องประดับในยุคปัจจุบัน มีความหลากหลายทั้ง เสริมมงคล เสริมบารมี เสริมงาน ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของเครื่องประดับประเภทน้ันๆ จากการลงพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าประวัติศาสตร์อุตรดิตถ์มกีารทอผ้าของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชนชาติไทยและชนชาติลาวเข้าด้วยกัน พบผ้าทอของอุตรดิตถ์จะมีทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหมเป็นจำนวนมากในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง อีกทั้งกลุ่มชาวบ้านยังมีเศษผ้าที่เกิดจากการตัดเย็บหรือการผลิตสินค้าจากผู้ประกอบการมีเป็นจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิด
นำเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ มาเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกับเครื่องประดับ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ โดยการนำรูปแบบเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแรงบันดาล
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ความสำคัญของการทำงานสร้างสรรค์ 
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ผ้าวัสดุที่เหลือใช้มาทำเป็นเครื่องประดับซึ่ง เศษผ้าก็เหมาะกับนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะขนาดเล็ก โดยการออกแบบ
เครื่องประดับชิ้นนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เศษผ้าจำนวนมาก แต่ยังเป็นการประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ อีกทั้ง
ยังช่วยลดปริมาณของเศษผ้าที่จะเหลือทิ้งเป็นขยะได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าและออกแบบ
รูปร่างรูปทรงให้มีความล้ำสมัยสู่ตลาดสากล 
 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  ๑. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ อ
ยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
  ๒. เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
  ๓. เพื่อแสดงถึงความงามทางดา้นทัศนศิลป์การออกแบบ 
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กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 
  ในการสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ผู้สร้างสรรค์สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 
  ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่นำมาใช้ในงานสร้างสรรค์ 
  ๒) การกำหนดกรอบแนวความคิด โดยเกิดจากการนำความคิดจากแหล่งข้อมูล และกรอบแนวคิดมาสร้างสรรค์ขอบเขต
ของช้ินงาน 
 ๓) การออกแบบร่าง การออกแบบร่างเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ จากนั้นเลือกแบบใดแบบหนึ่งมาพัฒนาต่อ   
  ๔) การพัฒนาแบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยในการสร้างสรรค์หลายอย่าง อาทิ วัสดุ วิธีการ ขั ้นตอนการทำงาน เทคนิค 
รายละเอียดที่สำคัญ การปรับแบบท่ีเหมาะสม 
  ๕) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  ๖) การสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลิตจริง 
  ๗) วิเคราะห์ถึงปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนการหาหนทางแก้ไข เพื่อนำมาพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์ต่อไป 
  ๘) จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณะชน 
 
อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  ในการสร้างสรรค์การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จงัหวัดอุตรดติถ์ เพื่อยกระดับสินคา้ท้องถิ่นด้วย
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ ผู้สร้างสรรค์ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ดังนี ้
  ๑) ดินสอ  
  ๒) กระดาษ 
  ๓) เศษผ้าฝ้ายทอมือ, เศษผ้าไหม 
  ๔) ด้ายสีเหลือง, ด้ายสีขาว 
  ๕) เข็ม ด้าย 
  ๖) เครื่องประดับสร้อยคอ กำไลขอ้มือ ต่างหู แหวน และมุกสีขาว 
  ๗) กรรไกร 
  ๘) กาวติดเครื่องประดับ 
  ๙) สารเคมตีกแต่งกลิ่นหอม 
  ๑๐) กะละมัง 
  ๑๑) ไม้บรรทัด 
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องประดบัจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดติถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลติภณัฑ์ 
โดยสรุปเป็นลำดบัขั้นตอน ดังนี ้
  ๑) คัดเลือกเศษผ้า โดยใช้เศษผ้าฝา้ยและเศษผ้าไหมทีม่ีลักษณะใกลเ้คียงกับกรอบแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ 
 

                                  
     ภาพที่ ๑ การคัดเลือกเศษผ้า 
 ๒) แช่เศษผ้าในสารละลายเคมตีกแต่งกลิ่นหอมที่เตรียมไว้ ประมาณ ๒๐-๓๐ นาที และเศษผา้มาตากผึ่งลมให้แห้ง 

                                  
    ภาพที่ ๒ แช่ผ้าในสารละลายเคมตีกแต่งกลิ่นหอม 
 
  ๓) นำเศษผ้ามาพับครึ่งแล้วตัดเปน็ขนาดวงกลม ดังนี ้
  สร้อยคอ  เศษผ้าไหม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร ทั้งหมด ๑๕ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายทอ สีเหลืองเข้ม ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  ๒.๕ เซนติเมตร ทั้งหมด ๘ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายสีเหลืองอร่าม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ทั้งหมด ๖ ช้ิน 
  สร้อยข้อมือ 
    เศษผ้าไหม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร ทั้งหมด ๑๐ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายสีเหลืองอร่าม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ท้ังหมด ๑๒ ช้ิน 
  แหวน 
     เศษผ้าฝ้ายทอสเีหลืองเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ทั้งหมด ๔ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายสีเหลืองอร่าม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ทั้งหมด ๖ ช้ิน 
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  ต่างห ู
    เศษผ้าไหม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร ทั้งหมด ๘ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายทอ สีเหลืองเข้ม ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  ๒.๕ เซนติเมตร ทั้งหมด ๘ ช้ิน 
     เศษผ้าฝ้ายสีเหลืองอร่าม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒ เซนติเมตร ทั้งหมด ๖ ช้ิน 
 

                                     
      ภาพที่ ๓ วัดขนาดเศษผ้า 
 
  ๔) นำมารดีขอบให้เป็นรอยพับ แล้วจัดกลีบดอกไม้เรยีงลักษณะเฉดสีไล่โทนสีน้ำตาล เหลืองเข้ม และเหลืออร่าม ตาม
กรอบแนวคิดที่สร้างสรรค ์
 

                                    
                 ภาพที่ ๔ ตัดเป็นวงกลมลักษณะเหมือนกลีบดอกไม ้
 
  ๕) นำด้ายมาเย็บมุมผา้ให้มีลักษณะเป็นช่อ และตกแต่งด้วยมุกสีขาว 
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    ภาพที่ ๕ เย็บมมุผ้า เรียงให้มลีักษณะเป็นช่อดอกไม้ 
   
  ๖) ทากาวติดลงบนเครื่องประดับในแต่ละชิ้น จัดเรียงให้สวยงาม เพือ่ให้กลีบดอกบานสะพรั่งตามกรอบแนวคิดที่
สร้างสรรค์ 
 

                                   
 
    ภาพที่ ๖ ติดดอกไม้บนเครื่องประดับท่ีเตรียมไว ้
 
ผลงานสร้างสรรค์ 
  การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องประดบัจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดติถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลติภณัฑ์ ได้
เกิดแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค ์โดยการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งทอของการสร้างกลิ่นความหอมของผ้าแสดงถึงความหอม
ของดอกไม้มาใช้กับเศษผ้าทอร่วมกับการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานกับภูมิปญัญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ ์
เพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์ของเศษผ้าให้มีคุณค่า สร้างความแตกต่างในกับตลาด สื่อถึงเสน่ห์ของเศษผ้าทอท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ อีกท้ังยัง
แสดงถึงความรูส้ึก สุนทรยีภาพ ความงาม คุณค่าดั้งเดมิทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาและการออกแบบผลติภณัฑ์ต้องมี
การสร้างกระบวนการเรยีนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างคณุค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยเลา่
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เอง 
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ช่ือผลงานสรา้งสรรค์ : Golden Flowers     ช่ือผลงานสรา้งสรรค์ : Golden Flowers 
is the New Grow (สร้อยคอ)     is the New Grow (ต่างหู) 
ช่ือผู้สร้างสรรค์ : นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ    ช่ือผู้สร้างสรรค์ : นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ 
เทคนิค : การเย็บผ้าด้วยมือ       เทคนิค : การเย็บผ้าด้วยมือ 
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ นิว้      ขนาด : สูง ๓ นิ้ว กว้าง ๑.๒ นิ้ว 
ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔    ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
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ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ นิว้      ขนาด : สูง ๓ นิ้ว กว้าง ๑.๒ นิ้ว 
ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔    ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
            

                             
 
ช่ือผลงานสรา้งสรรค์ : Golden Flowers     ช่ือผลงานสรา้งสรรค์ : Golden Flowers 
is the New Grow (กำไลข้อมือ)     is the New Grow (แหวน) 
ช่ือผู้สร้างสรรค์ : นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ    ช่ือผู้สร้างสรรค์ : นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ 
เทคนิค : การเย็บผ้าด้วยมือ       เทคนิค : การเย็บผ้าด้วยมือ 
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๖ นิว้      ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ มลิลิเมตร 
ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔     ปีท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
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การออกแบบเกาอ้ีเพื่อปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอยภายในคอนโดมิเนียม 

ศศิกาญจน นารถโคษา1 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก และออกแบบเกาอี้ใหมีหนาที่ใช

สอยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผูอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก  วิธีดำเนินการวิจัย คือ ศึกษาพฤติกรรมการอยูอาศัยใน

คอนโดมิเนียมของคนในปจจุบัน ทำการศึกษาขอตอเฟอรนิเจอร ทำการสัมภาษณความตองการของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการ

ใชงานเกาอ้ีในพ้ืนท่ีอยูอาศัย นำมาวิเคราะหกับขอมูลและหาแนวทางการออกแบบ พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการ ดังนี้ 1.

ตองการเกาอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอยเพื่อประหยัดพื้นที่ 2.ขอตอ(Joint)งายตอการปรับเปลี่ยน 3.ตองการรูปทรง

เกาอ้ีท่ีงายตอการจัดวางและเขากับการตกแตงหอง ผูวิจัยไดทำการออกแบบเกาอ้ีและขอตอ(Joint)ตามความตองการของกลุม

ตัวอยาง และทำการทดสอบกับหุนจำลองเพื่อหาความเปนไปได หลังจากนั้นวิเคราะหและประเมินแบบเพื่อคัดเลือกแบบ  

นำไปผลิตตนแบบ หลังจากนั้นนำตนแบบไปใหกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ประเมินตามเกณฑ 1)ดานประโยชนใชสอย(เกาอ้ี)  2)ดานการใชงาน(ขอ

ตอ) 3)ดานรูปทรง 

 

คำสำคัญ : ออกแบบเฟอรนิเจอร เกาอ้ี คอนโดมิเนียม ขอตอเฟอรนิเจอร 
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Chair Design For Functional Modification In Small Condominium 

Sasikarn  Nartkosar1 

 

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the behavior of the residents in small 

condominium and, 2) to design chairs to have a suitable function in accordance with the behavior of people 

who live in condominium. The research tool used in the study was researching a function of furniture and 

the behavior of people who currently live in condominium and interview the sample about their needs 

towards the usage of chairs in their own residence. After the data analyzation and finding its designing, the 

results indicated the sample’s needs as follows, 1) They want the chairs that can adjust its function to save 

more space within their residential area, 2) They want its joints to be easier for an adjustment, 3) They want 

a shape of the chairs to be convenient for its arrangement and room decoration. The researcher has 

designed the chairs and its joints according to the sample’s needs and tested with models to find the 

appropriate possibility. Afterwards, the researcher will analyze and evaluate models to choose the right 

one to make a prototype. Subsequently, this prototype will be brought to the sample to assess their 

satisfaction. And it has been found that an overall satisfaction of the sample was high with a statistical 

average at 4.25 Evaluation from criteria 1) benefit (chairs), 2) usability (joints), 3) shape 

Keywords :  Furniture Design, Chair, Condominium,  Joint 
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บทนำ 

 ท่ีอยูอาศัยเปนปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย ย่ิงจำนวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นเทาไหร ความตองการท่ี

อยูอาศัยเพิ่มขึ้นตามมา คอนโดมิเนียมจัดเปนที่อยูอาศัยรูปแบบที่คนสนใจของคนในเมืองกันมาก เนื่องจากสอดคลองกับ

รูปแบบการใชชีวิต สะดวกสบายในการเดินทาง ในปจจุบันราคาท่ีดินสูงขึ้น ตามความตองการใชประโยชนท่ีดินเขตเมือง สงผล

ทำใหราคาคอนโดมิเนียมราคาสูงขึ้น และขนาดตอหองเล็กลงเรื่อยๆ(ThaiPbs, 2562) งานวิจัยยังระบุวา ตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 กำหนดใหอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตร.ม. 

หองนอนตองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8 ตร.ม. และหองน้ำท่ีรวมกับหองสวมตองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1.50 ตร.ม. พ้ืนท่ีท่ีเหลืออีกเพียง 

10.5 ตร.ม. และมีขนาดหองเล็กท่ีสุดประมาณ 21 ตร.ม. ชีวิตวิถีใหม(New Normal) ทำใหเราตองปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต

ไปพรอมกับทั่วโลก การWork from home การอยูบานพรอมทำงาน ทำกิจกรรมตางๆ ภายในที่อยูอาศัยของตนเองสงผลตอ

ความตองการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาศัยในพืนที่ขนาดเล็กอาจไมเพียงพอตอความตองการที่มีพื้นที่ที่สามารถทำ

อะไรไดหลากหลายย่ิงขึ้น (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2564)  

เอกชัย เดิมราช และโสรยา ทาแกว (2556) กลาววาผูที ่พักอาศัยในพื้นท่ีที่มีขนาดเล็ก ตองการเฟอรนิเจอรท่ี

ประหยัดพื้นที่ ควรมีประโยชนใชสอยหลายดานใน1ตัว และตองการรูปแบบเฟอรนิเจอรที่มีความทันสมัย  และผูวิจัยได

ทำการศึกษารูปแบบการใชชีวิตของผูที่อยูอาศัยในคอนโดมีเนียมตองการดานประโยชนใชสอยจากเกาอ้ี กลุมตัวอยางเนนการ

ใชงานที่สะดวกสบาย ปรับฟงกชั่นไดงาย ไมซับซอน และมีราคาถูก นำมาเปนประเด็นในการสรางแนวคิดการออกแบบเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของคนที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้นผูวิจัยยังคำนึงถึงการออกแบบที่นำทุกสวนของเฟอรนิเจอรสรางสรรค

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

เอกชัย เดิมราช และโสรยา ทาแกว (2556) ผลจากการวิจัยเรื่องการออกแบบเฟอรนิเจอรมัลติฟงกชั่นสำหรับหอพัก

พ้ืนท่ีจำกัด  พบวา มีความตองการใหเฟอรนิเจอรประหยัดพ้ืนท่ี ควรมีประโยชนใชสอยหลายดานใน1ตัว และตองการรูปแบบ

เฟอรนิเจอรท่ีมีความทันสมัย 

นริศรา กลักดวงจิตร และ อภิลักษณ พนมอุปถัมภ(2548) ผลจากการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบเฟอรนิเจอร

อเนกประสงคสำหรับคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก พบวา ทำใหเกิดการพัฒนารูปแบบของเฟอรนิเจอรเพ่ือตอบสนองความตองการ

และลักษณะการใชชีวิตประจำวันของสังคมปจจุบนั และเสริมสราง พัฒนาความเปนอยูของท่ีพักอาศัยในคอนโดมิเนียมขนาด

เล็กใหดีย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก  
2. เพ่ือออกแบบเกาอ้ีใหมีหนาท่ีใชสอยท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมผูท่ีอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตดานการออกแบบ  ออกแบบเกาอ้ีท่ีมีหนาท่ีใชสอยมากกวา 1 อยาง 

 2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง  ผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียม : จำนวน 30 คน   

3. ขอบเขตดานพ้ืนที่  คอนโดขนาดเล็ก 25 – 30 ตรม. เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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 วิธีดำเนินการ 

การศึกษาและออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อสะดวกตอการปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

ออกแบบเฟอรนิเจอรใหสะดวกตอการปรับเปลี่ยนการใชงาน และเพื่อออกแบบเกาอี ้ใหมีหนาที ่ใชสอยที่เหมาะสมกับ

พฤติกรรมผูท่ีอยูอาศัยในคอนโดมิเนียม ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลและทบทวนวรรณกรรม 

1.1 ศึกษาพฤติกรรมการอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมของคนในปจจุบัน โดยเนนศึกษาพฤติกรรมการนั่ง

พักผอนในหองนั่งเลน สำหรับพ้ืนท่ีคอนโดมิเนียม  

1.2 ทำการศึกษาขอตอและประเภทของเฟอรนิเจอร (เกาอี้) เนนศึกษาขอตอเฟอรนิเจอรท่ีนิยมใชใน

ปจจุบัน และประเภทเฟอรนิเจอรท่ีนิยมใชในคอมโดมิเนียมขนาดเล็ก 

 2. สัมภาษณพฤติกรรม ปญหา และความตองการของกลุมตัวอยาง  

 

  2.1 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม พฤติกรรมการใชชีวิตในคอนโดในชวงเวลาตางๆ ระยะเวลาการใชงาน

เฟอรนิเจอรในหองพักผอน กิจกรรมในหองพักผอน(Living Room) การจัดวางเฟอรนิเจอรภายในหองพัก  

  2.2  สอบถามเก่ียวกับปญหา ปญหาการใชงานเฟอรนิเจอรท่ีเนนการปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยใน

ปจจุบัน 

  2.3 สอบถามเก่ียวกับความตองการ ความตองการดานประโยชนใชสอยจากเฟอรนิเจอร(เกาอ้ี) ในท่ีพัก

อาศัย 

 3. นำขอมูลจากวรรณกรรมมาวิเคราะหรวมกับบทสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลท้ังหมดโดยนำพฤติกรรม ปญหา 

ความตองการของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหเปนสวนหลัก เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ 

 4. สรุปแนวทางการออกแบบ ผูวิจัยแบงแนวทางการออกแบบเปน 2 แนวทาง 

  4.1 แบบรางเกาอี้ที่มีขอตอที่งายตอการปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอย แนวทางที่ 1 

  4.2 แบบรางเกาอี้ที่มีขอตอที่งายตอการปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอย แนวทางที่ 2 

 5. นำแบบรางปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเฟอรนิเจอร โดยมีวัตถุประสงคใหผูเชี่ยวชาญลงความเห็นดาน

ความเปนไปไดของชิ้นงาน เพ่ือนำไปผลิตชิ้นงานตนแบบ 

 6. ทดลองใชผลงานตนแบบ  กลุมตัวอยางทดลองใชผลงานตนแบบเพ่ือนำคำแนะนำไปปรับปรุงแกไขชิ้นงาน 

 7. นำผลงานตนแบบแสดงในงานนิทรรศการ และกลุมตัวอยางทำการประเมินความพึงพอใจ    กลุมตัวอยาง

และผูเขาชมนิทรรศการ จำนวน 30 คน ทดลองใชผลงานตนแบบอีกคร้ัง และทำการประเมินแบบ เพ่ือสรุปผลงานวิจัย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาและออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือสะดวกตอการปรับเปลี่ยนหนาท่ีใชสอย 

   1. สรุปขอมูลการสัมภาษณพฤติกรรม ปญหา และความตองการของกลุมตัวอยาง ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม

ขนาดเล็ก พบวา 

1.1 ดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางมักใชชีวิตในคอนโดมิเนียมตลอดวัน(ในชวง Work From Home) สวน

ในชวงวันทำงานปกติใชเวลาในชวงเย็นในหองพักผอน(living room) กิจกรรมหลัก คือ พักผอน ดื่มกาแฟ อาน

หนังสือ เลนโทรศัพท สวนการจัดวางเฟอรนิเจอรภายในหองพักจะเนนใชงานสะดวก และเนนการจัดการพ้ืนท่ีให

สะดวกตอการเดินภายในหอง  
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   1.2 ดานปญหา ปญหาการใชงานเฟอรนิเจอรท่ีมีฟงกชั่น พบวา มักมีราคาสูงเพราะใชเทคโนโลยีเขา

รวมกับการออกแบบ หากเกาอ้ีท่ีมีราคาถูกลงมามัก จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนฟงกชั่นท่ียุงยากและซับซอน 

   1.3 ดานความตองการ ความตองการดานประโยชนใชสอยจาก(เกาอ้ี) ในคอนโดมิเนียม กลุมตัวอยางเนน

นั่งสบาย หากปรับฟงกชั่นไดตองปรับเปลี่ยนไดงาย สะดวกตอการใชงาน และสามารถจัดเก็บหรือวางสิ่งของใชใน

ชีวิตประจำวันได  

 

2.สรุปแนวทางการออกแบบ   

ผูวิจัยเนนออกแบบเกาอ้ีท่ีมีขนาดพอเหมาะ สามารถนั่งพักผอนในหองนั่งเลนในคอนโดมิเนียมได และเพ่ิม

ฟงกชั่นโตะขาง(Side table) ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนฟงกชั่นไดจากเกาอี้ตัวเดียวกัน เพื่อประหยัดพื้นที่การใชงาน 

นอกจากนั้นยังเนนการปรับเปลี่ยนงาย สะดวก ไมซับซอน และไมตองใชเทคโนโลยี 

    

 

 

 

 

 

  

  รูปที่ 1 แบบรางเกาอ้ีท่ีมีขอตอท่ีงายตอการปรับเปลี่ยนหนาท่ีใชสอย 

 

3.นำแบบรางปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเฟอรนิเจอร พบวา 

ผูเชี่ยวชาญเลือกใหผูวิจัยนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม จากแนวทางที่ 2  เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมองเห็นความ

เปนไปไดดานขอตอ(Joint) และดานฟงกชั่นการนำผนักพิงดานหลังของเกาอ้ีมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงเปนจุดท่ีหลาย

คนมองขามและอาจมองเปนแคจุดสงเสริมความงามของเกาอ้ีเทานั้น 

 

 

 

รูปที่ 2 ปรับปรุงแบบราง 
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4.ขั้นตอนการผลิตตนแบบ 

ผูวิจัยปรับปรุงแบบใหมีความเปนไปไดมากขึ้น โดยทำModel Scale เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนและ

ทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงานไดใกลเคียงความจริงมากขึ้น หลังจากนั้นนำชิน้งานไปผลิตตนแบบเพ่ือนำไป

ทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

 

         

 

 

 

 รูปที่ 3 
ทดสอบความแข็งแรงของขอตอ(Joint) 

 

 

 

 

 

         

 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการผลิตตนแบบ 

 

5.ทดลองใชผลงานตนแบบ   

กลุมตัวอยางทดลองใชผลงานตนแบบ พบวา ขอตอ(Joint)ของชิ้นงาน ใชงานไดดี และสามารถปรับเปลี่ยน

ฟงกชั่นไดงาย โดยไมตองใชอุปกรณชวย กลุมตัวอยางเนนการปรับปรุงรูปทรง โดยตองการใหชิ้นงานมีความลื่นไหล

มากขึ้น สามารถใชงานกับหองในหลากหลายรูปแบบ และตองการรูปแบบท่ีมีความรวมสมัยมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 กลุมตัวอยางทดลองใชผลงานตนแบบ 
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6. นำผลงานตนแบบแสดงในงานนิทรรศการ และกลุมตัวอยางทำการประเมินความพึงพอใจ 

 ผูวิจัยไดนำผลงานตนแบบที่ปรับปรุงแลว แสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ(Bangkok Design 

Week 2022) ณ Thailand Creative Design Center(TCDC) ชั้น 5 เพื่อใหกลุมตัวอยางและผูที่เขาชมนิทรรศกาล

ไดทดลองใชตัวชิ้นงานและทำแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการใชงานเกาอ้ี  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ดานการใชงานขอตอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และดานรูปรางรูปทรง ตอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.26  โดยรวมการประเมินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25  

 

รูปที่ 6  แสดงผลงาน ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ(Bangkok Design Week 2022) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาและออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อสะดวกตอการปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอย ไดนำเอาปญหา ความตองการ และ

พฤติกรรมของผูอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมในชวงสถานการณโควิด-19 มาวิเคราะหรวมกับวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อหาแนว

ทางการออกแบบที่มีความเปนไปได พบไดวา กิจกรรมหลักในหองพักผอนLiving room คือ พักผอน ดื่มกาแฟ อานหนังสือ 

เลนโทรศัพท  สวนความตองการดานประโยชนใชสอยจากเกาอ้ี กลุมตัวอยางเนนการใชงานท่ีสะดวกสบาย ปรับฟงกชั่นไดงาย 

ไมซับซอน และมีราคาถูก ซึ ่งความสอดคลองกับวิจัยเรื ่องแนวทางการออกแบบเฟอรนิเจอรอเนกประสงคสำหรับ

คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก(นริศรา กลักดวงจิตร และ อภิลักษณ พนมอุปถัมภ, 2548)  ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นความแตกตางของวิจัย

ดานราคาซ่ึงมีผลโดยตรงตอกลุมตัวอยาง จึงนำประเด็นนี้มาวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ จึงสรุปไดวาเกาอ้ีท่ี

จะออกแบบในโครงการ จะตองสามารถปรับหนาที ่ใชสอย(Function) ไดมากกวา 1 หนาท่ี ประหยัดพื้นที ่ งายตอการ

ปรับเปลี่ยน ไมใชเทคโนโลยีและอุปกรณชวยอื่นๆ ซึ่งชิ ้นงานที่ผลิตออกมาไดนำไปแสดงในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ

(Bangkok Design Week 2022) เพื่อใหกลุมตัวอยางทดลองใชงาน และประเมินความพึงพอใจ พบวากลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ประเมินตามเกณฑ 1)ดานประโยชนใชสอย(เกาอ้ี)  2)ดานการใชงาน(ขอ

ตอ) 3)ดานรูปทรง 
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ตัวอยางทุกทาน ท่ีใหขอมูล ชวยเหลือดานตางๆ และผลิตชิ้นงานออกมาไดตามวัตถุประสงคและชวยใหวิจัยนี้สำเร็จลุลวงได

ดวยดี 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

พัชราวดี  จงไกรจักร1*  น้อมจิตต์ สุธีบุตร2 และสุทธิพงศ์  ยศสุวรรณ3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธัญพืช 2) ศึกษาปริมาณ

น้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 3) ศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในสูตรซอสสับปะรด
ภูเก็ต 4) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของซอสสับปะรดภเูก็ตสำหรบัราดบนพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช และ 5) ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต กลุ่มผู ้ชิมตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน  โดยใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ด้วยวิธีการชิมแบบ
ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างทางสถิติแบบ Least Significant Difference, (LSD) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ชิมให้การยอมรับอัตราส่วนของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธัญพืช 1 สูตร มีปริมาณข้าวโพด 500 
กรัม และลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ปริมาณชนิดละ 50 กรัมเท่ากัน โดยมีคะแนนความชอบด้าน
ลักษณะปรากฎ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คือ 7.20 7.18 5.74 6.20 และ 6.82 ตามลำดับ 2) ผู้ชิมใหก้าร
ยอมรับปริมาณน้ำตาลร้อยละ 10 สำหรับพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช โดยมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คือ 7.82 7.52 7.84 7.90 7.54 และ 7.96 ตามลำดับ 3) ผู้ชิมให้การยอมรับปริมาณ
สารให้ความหวานอิริทริทอลร้อยละ 6 ของเนื้อสับประรด ในสูตรซอสสับปะรดภูเก็ต มีคะแนนความชอบในด้านลักษณะ
ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม คือ 7.80 8.00 7.97 7.93 7.97 และ 8.10 ตามลำดับ 4) ผู้ชิมให้
การยอมรับซอสสับปะรดภูเก็ต 10 กรัม สำหรับราดบนพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 20 กรัมต่อถ้วยบรรจุ โดยมีคะแนน
ความชอบในด้านลักษณะปรากฎ สี และความชอบโดยรวม คือ 7.37 7.40 และ 8.10 ตามลำดับ อยู่ในระดับความชอบมาก   
5) คุณค่าทางโภชนาการของพานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอส
สับปะรดภูเก็ต ได้แก่ มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 3.17  2.54 และ 2.79 ตามลำดับ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 27.44  16.03 
และ 21.63 ตามลำดับ ปริมาณไขมันร้อยละ 8.17 0.44 และ 0.27ตามลำดับ และปริมาณเยื่อใยร้อยละ 0.00  0.55 และ 0.71 
ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหาร ผู้บริโภคที่ใส่
ใจสุขภาพ เนื่องจากปริมาณไขมันลดลง และในซอสสับปะรดภูเก็ตได้ใช้สารให้ความหวาน (อิริทริทอล) ทำให้ค่าพลังงานลดลง 
อีกทั้งเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นม เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนมวัว และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดอีีกด้วย  

 
คำสำคัญ : พานาคอตต้า น้ำนมธัญพืช ซอสสับปะรด 
___________________ 
1,3 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
2 ผศ.ดร., คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 
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Product Development of Cereal Milk Panna Cotta 
Topped with Phuket Pineapple Sauce 

Patcharawadee Jongkraijak1* Nomjit Suteebut2 and Suthipong Yodsuwan3 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) Study the optimal ratio of grains in the production of 

cereal milk. 2) To study the appropriate sugar content in the recipe of cereal milk panna cotta. 3) To study 
the appropriate amount of sweetener in the recipe of Phuket pineapple sauce. 4) Study the optimal ratio 
of pineapple sauce for topping on panna cotta. And 5) study the nutritional value of cereal milk panna 
cotta topped with Phuket pineapple sauce. The participants were 30 students of Thalang Technical College 
in Phuket using sensory quality assessment with 9 - point Hedonic scale in appearance, color, smell, taste, 
texture and overall liking. By randomized complete block design (RCBD) method. Statistical analysis by 
averaging (𝑥𝑥𝑥𝑥), Analysis of variance (ANOVA) and compare least significant difference (LSD). 

The research results indicated that 1.) A study of the optimal ratio of cereals in the production of 
cereal milk. The panelist accepted ratio is 500 grams corn and each 50 grams of millet, soybeans, mung 
beans, black beans, red beans and white beans. The scores for appearance, color, taste, texture and overall 
liking were 7.20, 7.18, 5.74, 6.20 and 6.82, respectively. 2) The panelist accepted the 10% sugar content for 
cereal milk panna cotta. The scores for appearance, color, smell, taste, texture and overall liking were 7.82, 
7.52, 7.84, 7.90, 7.54 and 7.96, respectively. 3) The panelist accepted the 6% erythritol sweetener content 
of minced pineapple in Phuket pineapple sauce recipe. The scores of preferences in appearance, color, 
smell, taste, texture and overall liking were 7.80, 8.00, 7.97, 7.93, 7.97 and 8.10, respectively. 4) The tasters 
accepted the Phuket pineapple sauce for topping on cereal milk panna cotta at 10 grams on 20 grams                 
a cup of Panna cotta, with a score in terms of appearance, color and overall preference were: 7.37 7.40 
and 8.10 respectively at the level of very like. 5. Nutritional value of base recipe panna cotta, cereal milk 
panna cotta recipe and cereal milk panna cotta topped with Phuket pineapple sauce, were protein content 
3.17 %, 2.54 % and 2.79 % respectively, carbohydrate content 27.44 %, 16.03 % and 21.63 %, respectively, 
fat content 8.17 %, 0.44% and 0.27 %, respectively, and fiber content of 0.00 %, 0.55 % and 0.71 %, 
respectively. Panna cotta cereal milk with Phuket pineapple sauce suitable for those who want to diet food. 
Health-conscious consumers due to reduced fat content And in Phuket pineapple sauce has used a 
sweetener (Erythritol) to reduce energy. It is also suitable for consumers who are allergic to milk. Because 
it does not contain cow's milk ingredients. and has good nutritional value as well. 

 
Keywords: Panna cotta, Cereal milk, Pineapple sauce 
1,3 Master’s degree Students, Faculty of Home Economics Technology, RMUTP, Bangkok 10300 
2 Asist. Prof. Dr., Faculty of Home Economics Technology, RMUTP, Bangkok 10300 
*Corresponding author: Tel: 098-0236203 E-mail address: patcharawadee-j@rmutp.ac.th 
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บทนำ  

 
 การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประกอบอาหารและการปรุงอาหาร
อย่างมาก อาหารพร้อมบริโภคและอาหารว่างพร้อมบริโภค  อาทิ ข้าวพร้อมรับประทาน ขนมไทย ขนมอบ ของว่างต่าง ๆ   ซึ่ง
ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อมารับประทานหรือปรุงง่ายๆ ด้วยตนเองในบ้าน ขนม  ของหวานกลุ่มเต้าฮวย วุ้น และพานาคอตต้าหรือ
พุดดิ้งก็เป็นขนมที่ผู ้บริโภคให้ความสนใจ ในตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีการวางจำหน่ายในรูปแบบสำเร็จรูปบ้าง แต่ยังไม่
แพร่หลายมากนักและยังเป็นสูตรพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นนมวัว มีข้อกำกัดสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มที่แพ้นม การผสมส่วนผสมอื่น 
เช่น ธัญพืช ได้แก่ลูกเดือย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง และถั่วขาว ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ในยุค
ปัจจุบัน และซอสสับปะรดที่ทำให้พานาคอตต้าจากนมนมธัญพืชมีรสชาติอร่อย รับประทานง่าย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นา่จะ
ได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึน  
 ธัญพืช จะอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร ได้แก่ ลูกเดือยช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความอ้วน 
และอาจมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ข้าวโพด เป็นธัญพืชรสหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี แร่ธาตุ เส้นใย
อาหาร และเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ เช่ือกันว่าการรับประทานข้าวโพดมปีระโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ถ่ัวเขยีว 
สามารถนํามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้ด้วยในตําราสรรพคุณสมุนไพร ระบุว่า เมล็ดถั่วเขียวมีรสมัน แก้ขัดข้อ บํารุงร่างกาย แก้
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ฟลาโวนอยด์และซาโปนิน ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมีผลป้องกันโรคเรื้อรัง ถั่วแดงเป็นแหล่งของโปรตีน มีไขมันต่ำ และ
ถั่วขาว มีกากใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ มีสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลส ซึ่ง
ช่วยลดพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรต กากใยอาหารช่วยระบบขับถ่าย และยังมีสารต่าง  ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะ
คอเลสเตอรอลสูง และโรคเบาหวาน (ทัทยา, 2555) 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรรณิการ์ (2563) ศึกษาการใช้สารสกัดจากหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง         
นมสดมะพร้าวอ่อน พุดดิ้งกะทิ ประกอบด้วย น้ำ น้ำมะพร้าว นม วิปครีม ครีมเทียม น้ำตาล หญ้าหวานสกัด และเจลาติน 
ร้อยละ 35.26, 35.26, 10.13, 6.05, 6.05, 6.72, 0.27 และ 0.26  โดยน้ำหนัก ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ทางโภชนาการ
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โควิด-19 ทำให้สับปะรดมีราคาตกต่ำ และล้นตลาด (ชาลี, 2564) มีแนวความคิดส่งเสริมร้านค้าภูเก็ต ส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูก
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สับปะรดภูเก็ตในการผลิตแปรรูปสับปะรดเข้าสู่ตลาด สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และมี
เอนไซม์บรอมมีเลน (bromelain) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจหลายอย่าง (กฤติยา, 2561)   
  ผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ธัญพืช 7 ชนิด คือ ข้าวโพด 
ลูกเดือย ถั ่วเหลือง ถั ่วเขียว ถั ่วขาว ถั ่วดำ และถั่วแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพราะผลิตภัณฑ์                       
พานาคอตต้าส่วนใหญ่ผลิตจากครีมและนมสด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำสับปะรดภูเก็ตและธัญพืชได้แก่ ลูกเดือย ข้าวโพด        
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง และถั่วขาว มาเพิ่มมูลค่า โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช เสริมซอส
สับปะรดภูเก็ต เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการรับประทานและมีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการ และเป็นแนวทางใน
การใช้ประโยชน์จากสับปะรดภูเก็ตที่ตกเกรดไม่ได้มาตรฐาน ล้นตลาด หรือราคาตกต่ำโดยนำมาแปรรูป  เป็นการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของธัญพืชในการผลิตสูตรน้ำนมธัญพืช  โดยการใช้อัตราส่วนธัญพืช (ข้าวโพด                  

ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง และถั่วขาว)  ปั่นผสมกับน้ำในอัตราส่วนธัญพืชต่อน้ำ เท่ากับ 1: 4  ดังตารางที่ 1 
ขั้นตอนการผลิตน้ำนมธัญพืชดัง ภาพที่ 1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)  
นำน้ำนมธัญพืชไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ใช้ผู้ชิมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ 
นักเรียน และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) ข้อมูลจากสูตร
พื้นฐานมา และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแบบ 
Least Significant Difference, (LSD) 
 
ตารางที่ 1 อัตราส่วนธัญพืชในสูตรน้ำนมธัญพืช (ข้าวโพด ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถ่ัวเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง และถั่วขาว)  

ธัญพืช 
ปริมาณส่วนผสมของน้ำธัญพืช (กรัม) 

สูตรที่ 1  สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ข้าวโพด 200 350 500 
ลูกเดือย 100 75 50 
ถั่วเหลือง 100 75 50 
ถั่วเขียว 100 75 50 
ถั่วดำ 100 75 50 
ถั่วแดง 100 75 50 
ถั่วขาว 100 75 50 
น้ำหนักธัญพืชรวม  800 800 800 
น้ำเปล่า  3,200 3,200 3,200 
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น้ำเปล่า  3,200 3,200 3,200 

 

 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ำนมธญัพืช 

 
2. ต่อมาศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช โดยนำสูตรน้ำนมธัญพืช ที่ผ่านการ

คัดเลือก มาศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช โดยการใช้ปริมาณน้ำตาลคือร้อยละ 5 10 
และ 15 ของน้ำนมธัญพืช  โดยใช้เจลาตินร้อยละ 1 วิธีการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช แสดงภาพที่ 2 วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD)  นำพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่เซทตัวไปประเมินคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี (ความสว่าง (L*) 
ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  ด้วยเครื ่องวัดค่าสี (Spectrophotometer Konica Minolta รุ ่น CM 3500d) และ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิม
แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ใช้ผู้ชิมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) ข้อมูลจากสูตรพื้นฐานมา และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติแบบ LSD 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธญัพืช 

 
3. ศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ต  โดยการใช้ปริมาณสารให้ความหวาน 

(อิริทริทอล) คือ ร้อยละ 6 8 และ 10 ของปริมาณซอสสับปะรดภูเก็ต (ตารางที่ 2)  ขั้นตอนการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ตดังภาพ
ที่ 3 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)  นำซอสสับปะรดภูเก็ตไปประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ใช้ผู ้ชิมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) ข้อมูลจากสูตรพื้นฐานมา และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติแบบ LSD 
 
ตารางที่ 2  ส่วนผสมซอสสับปะรดภูเก็ตที่มีปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอล 3 ระดับ 

ส่วนผสม ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 
ร้อยละ 6  ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

สับปะรดภูเก็ต 250 250 250 
สารให้ความหวาน(อิริทริทอล) 15 20 25 
เจลาตินผง 2 2 2 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธญัพืช 

 
3. ศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ต  โดยการใช้ปริมาณสารให้ความหวาน 

(อิริทริทอล) คือ ร้อยละ 6 8 และ 10 ของปริมาณซอสสับปะรดภูเก็ต (ตารางที่ 2)  ขั้นตอนการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ตดังภาพ
ที่ 3 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)  นำซอสสับปะรดภูเก็ตไปประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ใช้ผู ้ชิมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) ข้อมูลจากสูตรพื้นฐานมา และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติแบบ LSD 
 
ตารางที่ 2  ส่วนผสมซอสสับปะรดภูเก็ตที่มีปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอล 3 ระดับ 

ส่วนผสม ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 
ร้อยละ 6  ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

สับปะรดภูเก็ต 250 250 250 
สารให้ความหวาน(อิริทริทอล) 15 20 25 
เจลาตินผง 2 2 2 

 

 
ภาพที ่3 ขั้นตอนการผลิตซอสสบัปะรดภูเก็ต 

 
4. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอสสับปะรดสำหรับราดบนพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช  โดยการใช้ปริมาณซอส

สับปะรดคือ 5 10 และ 15 กรัม ต่อพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 20 กรัม  ที่บรรจุในถ้วยขนาด 2 ออนซ์ ขั ้นตอนการผลิต               
พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด ดังภาพที่ 4  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD)  นำพานาคอตต้าน้ำนม
ธัญพืชที่เซทตัวไปประเมินคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ด้วยเครื่องวัด
ค่าสี ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ใช้ผู้ชิมจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) ข้อมูลจากสูตรพื้นฐานมา และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแบบ LSD 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธญัพืชซอสสับปะรด 
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ภาพที่ 5 พานาคอตต้าน้ำนมธัญพชืซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

5. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช เสริมซอสสับปะรดภูเก็ต  นำผลิตภัณฑ์             
พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต ที ่ผ ่านการคัดเลือกมาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เยื่อใย เปรียบเทียบกับพานาคอตต้าสูตรพื้นฐานเดิม เพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการ (AOAC, 2000)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
1. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธญัพืช   

ตารางท่ี 3 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ำนมธญัพืชที่มีอัตราส่วนธัญพืชต่างกัน 3 สูตร 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

อัตราส่วน 1 อัตราส่วน 2 อัตราส่วน 3 
ลักษณะปรากฎns 6.68+1.49  7.02+1.41 7.20+1.36 
ส ี 6.28+1.54b 6.66+1.36ab 7.18+1.56a 
กลิ่นns 6.40+1.80 6.80+1.92 6.66+1.83 
รสชาติns 5.64+1.82 5.72+1.89 5.74+1.79 
เนื้อสัมผัสns 5.94+1.70 6.18+1.45 6.20+1.84 
ความชอบโดยรวมns 6.28+1.33 6.60+1.31 6.82+1.59 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลีย่ที่กำกับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
               ns    ที่กำกับคุณลักษณะ   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวอย่างในคุณลักษณะนั้นไม่แตกต่างกัน                         
                      อย่างมีนัยสำคญัทาง สถิติ (p≤0.05) 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของธัญพืชในการผลติน้ำนมธัญพืช จำนวน 3 อัตราส่วน ที่ได้นำไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับอัตราส่วนท่ี 3 คือ ปริมาณข้าวโพด 500 กรัม ลูกเดือย 50 กรัม 
ถั่วเหลือง 50 กรัม ถั่วเขียว 50 กรัม ถั่วดำ 50 กรัม ถั่วแดง 50 กรัม และถั่วขาว 50 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.20 7.18 5.74 6.20 และ6.82 ตามลำดับ ผู้ชิมให้การยอมรับ
อัตราส่วนที่ 2 ด้านกลิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 6.40 เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทาง



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

43

 

 
 

ภาพที่ 5 พานาคอตต้าน้ำนมธัญพชืซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

5. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช เสริมซอสสับปะรดภูเก็ต  นำผลิตภัณฑ์             
พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต ที ่ผ ่านการคัดเลือกมาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เยื่อใย เปรียบเทียบกับพานาคอตต้าสูตรพื้นฐานเดิม เพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการ (AOAC, 2000)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
1. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธญัพืช   

ตารางท่ี 3 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ำนมธญัพืชที่มีอัตราส่วนธัญพืชต่างกัน 3 สูตร 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

อัตราส่วน 1 อัตราส่วน 2 อัตราส่วน 3 
ลักษณะปรากฎns 6.68+1.49  7.02+1.41 7.20+1.36 
ส ี 6.28+1.54b 6.66+1.36ab 7.18+1.56a 
กลิ่นns 6.40+1.80 6.80+1.92 6.66+1.83 
รสชาติns 5.64+1.82 5.72+1.89 5.74+1.79 
เนื้อสัมผัสns 5.94+1.70 6.18+1.45 6.20+1.84 
ความชอบโดยรวมns 6.28+1.33 6.60+1.31 6.82+1.59 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลีย่ที่กำกับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
               ns    ที่กำกับคุณลักษณะ   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวอย่างในคุณลักษณะนั้นไม่แตกต่างกัน                         
                      อย่างมีนัยสำคญัทาง สถิติ (p≤0.05) 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของธัญพืชในการผลติน้ำนมธัญพืช จำนวน 3 อัตราส่วน ที่ได้นำไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับอัตราส่วนท่ี 3 คือ ปริมาณข้าวโพด 500 กรัม ลูกเดือย 50 กรัม 
ถั่วเหลือง 50 กรัม ถั่วเขียว 50 กรัม ถั่วดำ 50 กรัม ถั่วแดง 50 กรัม และถั่วขาว 50 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.20 7.18 5.74 6.20 และ6.82 ตามลำดับ ผู้ชิมให้การยอมรับ
อัตราส่วนที่ 2 ด้านกลิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 6.40 เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทาง

สถิติพบว่า ด้านสี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านลักษณะปรากฎ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกอัตราส่วนที่ 3 มาเป็นสูตรพื้นฐาน
ของน้ำนมธัญพืชในการศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 
 

 
 

ภาพที ่6 น้ำนมธัญพืช จำนวน 3 อัตราส่วน 
 
 

2.  ผลการศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 

ตารางท่ี 4 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่ใช้ระดับปรมิาณน้ำตาล 3 ระดับ 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

50 กรัม 100 กรัม 150 กรัม 
ลักษณะปรากฎ 6.92+1.01b  7.82+1.01a  7.04+1.25b  
สnีs 7.08+1.14 7.52+1.11 7.06+1.10 
กลิ่น 7.10+1.25b 7.84+0.89a 7.10+1.11b 
รสชาต ิ 7.06+0.89b 7.90+1.04a 7.12+1.10b 
เนื้อสัมผัส  7.22+1.08b 7.54+1.09a 6.84+1.24b 
ความชอบโดยรวม 7.36+1.14b 7.96+1.03a 7.30+1.13b 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนท่ีต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่กำกับมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
               ns   ที่กำกับคุณลักษณะ   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวอย่างในคุณลักษณะนั้นไม่แตกต่างกัน                         
                    อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางที่ 5 ค่าสีพานาคอตต้านมธัญพืช (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)   

ค่าสี  ระดับ 50 กรัม                        ระดับ 100 กรัม                                                  ระดับ 150 กรัม   
L* 63.88±0.58 61.71±0.48 60.04±0.33 
a* -0.33±0.07 -0.71±0.03 -0.59±0.10 
b* 11.01±0.11 9.98±0.14 10.10±0.37 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนท่ีต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่กำกับมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางที่ 6  ลักษณะปรากฏของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่มีปริมาณน้ำตาลต่างกัน 3 ระดับ จากการทดสอบลักษณะเนื้อ  
               สัมผัสของผลติภณัฑ์โดยการทดสอบแรงกดคา่การคืนตวั   
 

พานาคอตต้า ลักษณะการคืนตัว ผลปรากฏ 

 
น้ำตาล ร้อยละ 5  

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวด ี

 
น้ำตาล ร้อยละ 10  

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดีทีสุ่ด 

 
น้ำตาล ร้อยละ 15   

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวน้อยเละ 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช โดยนำสูตรน้ำนม

ธัญพืช แสดงคะแนนคุณภาพทางประสาทสมัผัสของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่ใช้ระดับปรมิาณน้ำตาลที่เหมาะสมท้ัง 3 ระดบั 
ที่ได้นำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับระดับน้ำตาลที่ร้อยละ 10  ในด้านลักษณะปรากฎ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.82 7.52 7.84 7.90 
7.54 และ 7.96 ตามลำดับ มากกว่าระดับร้อยละ 5 และ 15 เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่า ด้านลักษณะปรากฎ  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

จากตารางที่ 5 ค่าสีของพานาคอตต้านมธัญพืช (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  พบว่า ค่าสีทั้ง 3 
ระดับมีความแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ ความสว่าง (L*) 63.88 61.71 และ 60.04 ตามลำดับ ค่าสีแดง (a*) -0.33 -
.0.71 และ -0.59 ตามลำดับ ค่าสีเหลือง (b*) 11.01 9.98 และ 10.10 ตามลำดับ  

จากตารางที่ 6 พบว่าลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบแรงกด ได้แก่ ค่าการคืนตัว ที่ระดับน้ำตาล
ร้อยละ 5  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความเนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดี ทีร่ะดับน้ำตาลร้อยละ 10  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความ
เนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดีที่สุด และที่ระดับน้ำตาล ร้อยละ 15  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความเนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม 
คงตัวน้อยเละ ดังนั้นจึงเลือกที่ระดับ 100 กรัม มาเป็นสูตรมาตรฐานของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชในการศึกษาอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมของซอสสับปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด 
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ตารางที่ 6  ลักษณะปรากฏของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่มีปริมาณน้ำตาลต่างกัน 3 ระดับ จากการทดสอบลักษณะเนื้อ  
               สัมผัสของผลติภณัฑ์โดยการทดสอบแรงกดคา่การคืนตวั   
 

พานาคอตต้า ลักษณะการคืนตัว ผลปรากฏ 

 
น้ำตาล ร้อยละ 5  

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวด ี

 
น้ำตาล ร้อยละ 10  

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดีทีสุ่ด 

 
น้ำตาล ร้อยละ 15   

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวน้อยเละ 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช โดยนำสูตรน้ำนม

ธัญพืช แสดงคะแนนคุณภาพทางประสาทสมัผัสของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่ใช้ระดับปรมิาณน้ำตาลที่เหมาะสมท้ัง 3 ระดบั 
ที่ได้นำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับระดับน้ำตาลที่ร้อยละ 10  ในด้านลักษณะปรากฎ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.82 7.52 7.84 7.90 
7.54 และ 7.96 ตามลำดับ มากกว่าระดับร้อยละ 5 และ 15 เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่า ด้านลักษณะปรากฎ  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

จากตารางที่ 5 ค่าสีของพานาคอตต้านมธัญพืช (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  พบว่า ค่าสีทั้ง 3 
ระดับมีความแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ ความสว่าง (L*) 63.88 61.71 และ 60.04 ตามลำดับ ค่าสีแดง (a*) -0.33 -
.0.71 และ -0.59 ตามลำดับ ค่าสีเหลือง (b*) 11.01 9.98 และ 10.10 ตามลำดับ  

จากตารางที่ 6 พบว่าลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบแรงกด ได้แก่ ค่าการคืนตัว ที่ระดับน้ำตาล
ร้อยละ 5  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความเนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดี ทีร่ะดับน้ำตาลร้อยละ 10  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความ
เนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวดีที่สุด และที่ระดับน้ำตาล ร้อยละ 15  ลักษณะเนื้อสัมผัส มีความเนียนละเอียด นุ่มและนิ่ม 
คงตัวน้อยเละ ดังนั้นจึงเลือกที่ระดับ 100 กรัม มาเป็นสูตรมาตรฐานของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชในการศึกษาอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมของซอสสับปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด 

 
 

3. ผลการศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

ตารางท่ี 7 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสสับปะรดภูเก็ตที่ใช้สารให้ความหวานอริิทริทอลต่างกัน 3 ระดับ 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 
ลักษณะปรากฎ 7.80+1.19a  7.03+1.00b  6.70+1.18b  
สnีs 8.00+1.02 7.30+1.12 7.10+1.30 
กลิ่น 7.97+1.07a 7.36+1.16ab 7.13+1.48b 
รสชาต ิ 7.93+0.83a 7.23+0.94b 6.57+1.22c 
เนื้อสัมผัส  7.97+0.89a 7.37+0.93b 6.83+1.12c 
ความชอบโดยรวม 8.10+0.76a 7.10+0.84b 6.80+1.06b 

หมายเหตุ: a b c    ในแนวนอนท่ีต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่กำกับมคีวามแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
      ns   ที่กำกับคุณลักษณะ   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแตล่ะตัวอย่างในคุณลักษณะนั้นไม่แตกต่างกัน                         
                      อย่างมีนัยสำคญัทาง สถิติ (p≤0.05) 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสสับปะรดภูเก็ตที่ใช้ระดับปริมาณสารให้ความ
หวาน (อิริทริทอล) ที่เหมาะสมทั้ง 3 ระดับ ที่ได้นำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับที่ระดับ
ร้อยละ 6 ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลางและระดับ
ความชอบมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.80 8.00 7.97 7.93 7.97 และ 8.10 ตามลำดับ มากกว่าที่ระดับร้อยละ 8 และ 10 
เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ลักษณะปรากฎ  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกซอสสับปะรดภูเก็ตที่มีปริมาณสารให้ความหวาน (อิริทริทอล) ที่ระดับร้อยละ 6 มา
เป็นสูตรมาตรฐานของซอสสับปะรดภูเก็ตในการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอสสับปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้า
น้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด 
 

4. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอสสบัปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอส
สับปะรด 

 
ตารางที่ 8 ค่าสีพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

ค่าสี 
อัตราส่วนน้ำหนักของซอสสับปะรด : พานาคอตต้า (1 ถ้วย) 

5 : 20 กรัม 10 : 20 กรัม 15 : 20 กรัม 
ความสว่าง (L*) 47.83±0.61 48.24±0.20 48.62±0.03 
ค่าสีแดง (a*)  15.23±0.29 15.43±0.14 15.66±0.22 
ค่าสีเหลือง (b*)  32.98±0.48 33.24±0.16 33.31±0.31 
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ตารางที่ 9 ลักษณะปรากฏของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรดที่มีปริมาณซอสสับปะรดต่างกนั 3 ระดับ จากการ   
               ทดสอบลักษณะเนื้อสมัผัสของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบแรงกดค่าการคืนตัว   
 

พานาคอตต้าซอสสับปะรด ลักษณะการคืนตัว ผลปรากฏ 

 
5:20 

 

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่ม คงตัวด ี

 
10:20 

 

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่ม คงตัวดีทีสุ่ด 

 
15:20 

 

ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวน้อย เละ 

 
ตารางที่ 10 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพานาคอตต้านำ้นมธัญพืชซอสสบัปะรดศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ   
               ซอสสับปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช จำนวน 3 ระดับ 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

5 : 20 กรัม 10 : 20 กรัม 15 : 20 กรัม 
ลักษณะปรากฎ 6.87+1.07b  8.20+0.85a 6.90+1.21b  
ส ี 7.30+1.06b 8.07+0.78a 7.47+0.97b 
กลิ่น 6.73+1.08b 7.77+0.97a 7.53+1.11b 
รสชาต ิ 7.17+0.99b 8.27+0.83a 7.20+1.03b 
เนื้อสัมผัส  7.03+1.07b 8.00+0.79a 7.07+1.08b 
ความชอบโดยรวม 6.93+0.94b 8.30+0.70a 7.13+1.01b 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนท่ีต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่กำกับมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทาง      
                     สถิติ (p≤0.05) 
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ลักษณะเนื้อสัมผสั มีความเนียน
ละเอียด นุ่มและนิ่ม คงตัวน้อย เละ 

 
ตารางที่ 10 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพานาคอตต้านำ้นมธัญพืชซอสสบัปะรดศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ   
               ซอสสับปะรดสำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช จำนวน 3 ระดับ 

คุณลักษณะ 
คะแนนความชอบ 

5 : 20 กรัม 10 : 20 กรัม 15 : 20 กรัม 
ลักษณะปรากฎ 6.87+1.07b  8.20+0.85a 6.90+1.21b  
ส ี 7.30+1.06b 8.07+0.78a 7.47+0.97b 
กลิ่น 6.73+1.08b 7.77+0.97a 7.53+1.11b 
รสชาต ิ 7.17+0.99b 8.27+0.83a 7.20+1.03b 
เนื้อสัมผัส  7.03+1.07b 8.00+0.79a 7.07+1.08b 
ความชอบโดยรวม 6.93+0.94b 8.30+0.70a 7.13+1.01b 

หมายเหตุ: a b c  ในแนวนอนท่ีต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่กำกับมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยสำคญัทาง      
                     สถิติ (p≤0.05) 
 

 จากตารางที ่8 ค่าสีพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรด (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) 
พบว่า ค่าสีทั้ง 3 ระดับมีความแตกต่างกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ ความสว่าง (L*) 47.83 48.24 และ 48.62 ตามลำดับ ค่าสี
แดง (a*) 15.23 15.43 และ 15.66 ตามลำดับ ค่าสีเหลือง (b*) 32.98 33.24 และ 33.31 ตามลำดับ และจากตารางที่ 9 
พบว่าลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ระดับ 10:20 กรัม ลักษณะพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอสซับปะรดมีความคงตัวดีกว่า 
ที่ระดับ 5:20 และ 15:20 กรัม 
 จากตารางที่ 10 แสดงคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชที่ราดด้วยซอสสับปะรด 
3 ระดับ พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 10:20 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง และชอบมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 8.20 8.07 7.77 8.27 8.00 และ 8.30 
ตามลำดับ มากกว่าระดับท่ี 5:20 และ 15:20 กรัม เมื่อนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่า ความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกระดับที่ 10:20 กรัม มาเป็นสูตรมาตรฐานของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชซอส
สับปะรด  เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ 
 

5. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบทางเคมีของพานาคอตต้าสตูรพื้นฐานและพานาคอตต้าสูตรน้ำนมธญัพืชราดซอสสับปะรดภเูก็ต 
องค์ประกอบทางเคมี

(ร้อยละ) 
พานาคอตต้าสูตร

พ้ืนฐาน 
พานาคอตต้าสูตร

น้ำนมธัญพชื 
พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช

ราดซอสสับปะรดภูเก็ต 
โปรตีน  3.17 2.54 2.79 
คาร์โบไฮเดรต  27.44 16.03 21.63 
ไขมัน  8.17 0.44 0.27 
เยื่อใย 0.00 0.55 0.71 

  
 จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณโปรตีนผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรนำ้นม
ธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสบัปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 3.17 ร้อยละ 2.54 และร้อยละ 2.79 ปริมาณโปรตนี
ของพานาคอตต้าทั้ง 3 สูตร ไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากปริมาณส่วนผสมของน้ำนมธัญพืชอุดมไปดว้ยโปรตีนจากพืชซึ่งได้จาก 
ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วขาว ถั่วดำ ข้าวโพดหวาน และลูกเดือย ส่วนพานาคอตต้าสูตรเดิมได้โปรตีนจากสัตว์ คือ น้ำนม
จากโค ปริมาณคาร์โบไฮเดรตผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนม
ธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 27.44 ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 21.63 ตามลำดับ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของ         
พานาคอตต้าทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างกันมาก  ปริมาณไขมันผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนม
ธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 8.17 ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 0.27 ปริมาณไขมัน
ของพานาคอตต้าทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างกันมาก และปริมาณเยื่อใยผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตร
น้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 0.71 ปริมาณ
เยื่อใยของพานาคอตต้าทั้ง 3 สูตร ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหาร ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เนื่องจากปริมาณไขมันลดลง และในซอสสับปะรดภูเก็ตได้ใช้
สารให้ความหวาน (อิริทริทอล) ทำให้ค่าพลังงานลดลง อีกทั้งเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นม เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของนมวัว 
และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีอีกด้วย  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต ปริมาณข้าวโพด 500 
กรัม และลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ปริมาณชนิดละ 50 กรัมเท่ากัน  ปริมาณน้ำตาลทรายในสูตรการ
ผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเหมาะสมที่ร้อยละ 10  ) ผู้ชิมให้การยอมรับปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอลร้อยละ 6 ของ
เนื้อสับประรด ในสูตรซอสสับปะรดภูเก็ต ผู้ชิมให้การยอมรับซอสสับปะรดภูเก็ต 10 กรัม สำหรับราดบนพานาคอตต้าน้ำนม
ธัญพืช 20 กรัมต่อถ้วยบรรจุ คุณค่าทางโภชนาการของพานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานา
คอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต ได้แก่ มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 3.17  2.54 และ 2.79 ตามลำดับ ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 27.44  16.03 และ 21.63 ตามลำดับ ปริมาณไขมันร้อยละ 8.17 0.44 และ 0.27ตามลำดับ และ
ปริมาณเยื่อใยร้อยละ 0.00  0.55 และ 0.71 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานท่ี
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ในการพัฒนาสูตรและ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต ปริมาณข้าวโพด 500 
กรัม และลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ปริมาณชนิดละ 50 กรัมเท่ากัน  ปริมาณน้ำตาลทรายในสูตรการ
ผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเหมาะสมที่ร้อยละ 10  ) ผู้ชิมให้การยอมรับปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอลร้อยละ 6 ของ
เนื้อสับประรด ในสูตรซอสสับปะรดภูเก็ต ผู้ชิมให้การยอมรับซอสสับปะรดภูเก็ต 10 กรัม สำหรับราดบนพานาคอตต้าน้ำนม
ธัญพืช 20 กรัมต่อถ้วยบรรจุ คุณค่าทางโภชนาการของพานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานา
คอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต ได้แก่ มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 3.17  2.54 และ 2.79 ตามลำดับ ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 27.44  16.03 และ 21.63 ตามลำดับ ปริมาณไขมันร้อยละ 8.17 0.44 และ 0.27ตามลำดับ และ
ปริมาณเยื่อใยร้อยละ 0.00  0.55 และ 0.71 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานท่ี
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ในการพัฒนาสูตรและ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส  
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ประสิทธิภาพของสารเสริมสมุนไพรผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในแม่สุกรและลูกสุกร 
กฤติน อนะสุวรรณ์ 1 สุภาพร สมรูป 2* สุชาติ สุขสถิตย์ 3 

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการเล้ียงสุกรต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อลดสารตกค้างในเนื้อสุกร สารเสริมสมุนไพรผสมจึง
เป็นทางเลือกที่ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกรได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเสริมสมุนไพร
ผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรและสุขภาพของลูกสุกร โดยท าการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® 
ให้แม่สุกรกินก่อนคลอด 30 วัน ไปจนถึงหย่านม โดยวางแผนการทดลองแบบ One-way ANOVA ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการเสริมเฮอร์บาท็อบ®  ในอาหารให้แม่สุกรกินก่อนคลอด 30 วัน ไปจนถึงหย่านม โดยใช้แม่สุกรจ านวน 41 แม่ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ไม่ได้เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารแม่สุกร จ านวน 19 แม่ และกลุ่มทดลอง 
เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารแม่สุกร จ านวน 22 แม่ พบว่า ส าหรับน้ าหนักตัวของลูกสุกรหย่านมเฉล่ียของทั้งสอง
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 5.84 กิโลกรัม/ตัว และกลุ่ม
ทดลองมีค่าเท่ากับ 5.78 กิโลกรัม/ตัว นอกจากนี้น้ าหนักตัวของลูกสุกรหย่านมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แต่น้ าหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียในกลุ่มควบคุมมีค่าน้อยกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยมีค่าเท่ากับ 1.11 และ 1.31 กิโลกรัม/ตัว ตามล าดับ การเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® มีผลต่อน้ าหนักตัวแรกคลอดเฉล่ีย
ดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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Efficacy of Herbal Mixture Herbatob-Granule® Supplementation in Sow and Piglet  

Krittin Anasuwan 1 Supaporn Somrup 2* Suchart Suksatit 3 
 

Abstract 
 

The present, pig farming has to consider safety for consumers in order to reduce residues in pork. 
Herbal supplements are an alternative to reducing antibiotic use in pigs. The aim of this study was to 
determine the effect of Herbatob-Granule® supplementation in the diet of sows 30  days before farrowing 
to weaning on productive performance by planning one-way ANOVA experiment comparison of the efficacy 
of Herbatob-Granule® supplementation in the diet of sows 30 days before farrowing to weaning. The use of 
41 sows were divided into 2 groups ; Group 1, the control group without Herbalob-Granule® supplementation 
in the diet of 19 sows and the second group, the experimental group, supplemented with Herbatob-Granule® 
in the diet of 22 sows. The results showed that there was no significant difference for average body weight 
of weaned piglets between two groups (P<0.05). The average body weight of weaned piglets of the control 
group was 5.84 kg/piglet and the experimental group was 5.78 kg/piglet. Moreover, statistically significant 
(P>0.05) but the average body weight of farrowing piglets in the control group was significantly lower than 
the experimental group (P<0.05), those were 1.11 and 1.31 kg/piglet, respectively. Herbatob-granules® 
supplementation has resulted in improving sow better control group. 

 
 
 
 
Keywords : Sow , Newborn piglets , Weaning piglets , Productive performance , Herbatob - Granule® 
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บทน า 

สุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ส าคัญ การเล้ียงสุกรให้สุขภาพดีนั้นได้นั้นควรมีแนวทางการจัดการที่ดี ทั้ง
ด้านอาหาร โรงเรือน ด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งต้องค านึงถึงแนวทางการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค หากเนื้อสุกรมีสารตกค้างจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ผู้เล้ียงสุกรต้องค านึงและให้ความ
ตระหนักในการเล้ียงมากข้ึน ทั้งต้องลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร ท าให้ทางเลือกในการใช้สมุนไพรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
เล้ียงสุกรมากข้ึน การใช้สมุนไพรในการเล้ียงสุกรเพื่อผลิตเนื้อสุกรก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ท าให้เนื้อสุกรที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน การใช้สมุนไพรในฟาร์มสุกรมีข้อดีหลายประการ คือ หาได้ตาม
ธรรมชาติ ราคาถูกกว่าการใช้ยา และมีความปลอดภัยในมนุษย์ และสัตว์ สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ได้ ออกฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียคล้ายยาปฏิชีวนะ อีกทั้งสามารถลดความเครียดของสุกรในระยะยาวได้ Herbatob-Granule® เป็นผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculate) เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร กิ่ง
เป็นใบส่ีเหล่ียม [1]ทีม่ีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบอักเสบ บรรเทา
อาการภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน เพิ่มการท างานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน อีกทั้งมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเช้ือเฉียบพลัน
ของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) [2] พบว่าประสิทธิภาพของการเสริมสารสกัดจากฟ้าทะลาย
โจรในกุ้งขาวแวนนาไมท าให้มีอัตราการรอดตายสูงข้ึน [3] และมะระข้ีนก (Momordica charantia) มะระข้ีนก เป็นไม้เถามี
ขน พันเล้ือย [4 ] มีสรรพคุณลดน้ าตาลในกระแสเลือด ช่วยรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ช่วยแก้พิษ ให้อาเจียนออกมา 
นอกจากนี้ยังช่วยเป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม [1] ขมิ้นชัน (Curcuma longa) ขมิ้นชันเป็นพืชไม้ล้มลุกมี 3 พู [5] มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ต้านการอักเสบ ต้านเช้ือจุลชีพ ต้านปรสิต ต้านการกลายพันธุ์ ต้านมะเร็ง บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการ
ติดเช้ือ และสามารถป้องกันความเป็นพิษต่อตับจากสารพิษ [1] พบว่าการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์) ในอาหารต่อ
สมรรถนะการผลิตของแม่สุกรและลูกสุกรท าให้ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน จึงเป็นแนวทางที่ดีในการน าสมุนไพรมา
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค [6]    

 
วิธีการวิจัย 

ศึกษาประสิทธิภาพการเสริมสมุนไพรผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® โดยท าการเสริมในอาหารให้แม่สุกรกินก่อนคลอด 
30 วัน จนถึงหย่านม ในการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® บันทึกผลการทดลองด้านสุขภาพในแม่สุกรหลังคลอด และการ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงหย่านม ในกลุ่มสุกรควบคุม และกลุ่มสุกรที่ทดลอง (เสริมเฮอร์บาท็อบ-
แกรนูล®) ในอาหารปริมาณ 2 กรัม/ตัว/วัน โดยกลุ่มสุกรควบคุมมีจ านวน 19 แม่ และกลุ่มสุกรที่ทดลอง (เสริมเฮอร์บาท็อบ-
แกรนูล®) มีจ านวน 22 แม่ ณ บริษัท ฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ จ ากัด ท าการทดลองโดยให้สารเสริมสมุนไพรผสมในแม่สุกรให้
กินก่อนคลอด 30 วันในปริมาณ 2 กรัม/ตัว/วัน โดยผสมในอาหารระยะอุ้มท้อง โปรตีน ไม่น้อยกว่า 14% และแม่สุกรเล้ียงลูก
ให้กินเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในปริมาณ 6 กรัม/ตัว/วัน โดยผสมในอาหารส าหรับสุกรระยะเล้ียงลูก โปรตีนไม่น้อยกว่า 16% 
และบันทึกผลการให้ผลผลิตของแม่สุกรกลุ่มควบคุม และกลุ่มแม่สุกรทดลองที่เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มโดยวิธีการทดสอบ 
One-way ANOVA ใช้โปรแกรม SPSS โดยมีวิธีค านวณ ลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียต่อแม่สุกร ขนาดครอกลูกสุกรเกิดมีชีวิต 
น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอด การสูญเสียลูกสุกร 1 สัปดาห์หลังคลอด การสูญเสียลูกสุกรบนเล้าคลอด น้ าหนักหย่านมเฉล่ียต่อตัว 
และอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันของลูกสุกรเฉล่ีย ดังนี้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร และลูกสุกร กลุ่ม
สุกรควบคุม (กลุ่มที่ไม่เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล®) จ านวน 19 แม่ และกลุ่มทดลอง (กลุ่มที่เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล®) 
จ านวน 22 แม่ พบว่าสุขภาพของแม่สุกรหลังเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® มีจ านวนแม่สุกรที่เป็นไข้หลังคลอดในกลุ่มควบคุมพบ 
ร้อยละ 26.32 (5/19) มากกว่าในกลุ่มทดลองซ่ึงพบร้อยละ 13.64 (3/22) จ านวนแม่สุกรที่มีปัญหาเต้านมแห้งในกลุ่มควบคุม 
พบร้อยละ 42.11 (8/19) มากกว่าในกลุ่มทดลอง พบร้อยละ 9.09 (2/22) จ านวนแม่สุกรที่คัดทิ้งระหว่างการเล้ียงลูกในกลุ่ม
ควบคุมคิดเป็นร้อยละ 15.79 (3/19) กลุ่มทดลองพบร้อยละ 9.09 (2/22) และแม่สุกรที่คลอดลูกเป็นมัมมี่ในกลุ่มควบคุมพบ
ร้อยละ 42.11 (8/19) ส่วนแม่สุกรที่คลอดลูกเป็นมัมมี่ในกลุ่มทดลอง พบร้อยละ 22.73 (5/22) ดังแสดงตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแม่สุกร 

แม่สุกร  กลุ่มควบคุม 
(ตัว) ร้อยละ กลุ่มทดลอง 

(ตัว) ร้อยละ 

แม่เข้าคลอด 19  100 (19/19) 22 100 (22/22) 
แม่ทีเ่ป็นไข้หลังคลอด 5 26.32 (5/19) 3 13.64 (3/22) 
แม่ที่มีปัญหาเต้านมแห้ง 8 42.11 (8/19) 2 9.09 (2/22) 
แม่คัดทิ้งระหว่างเล้ียงลูก 3 15.79 (3/19) 2 9.09 (2/22) 
แม่ที่คลอดลูกเป็นมัมมี ่ 8 42.11 (8/19) 5 22.73 (5/22) 

 

ลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียต่อแม่ (ตัว) = 
จ านวนลูกสุกรแรกคลอด 

จ านวนแม่สุกรเข้าคลอด 

ขนาดครอกลูกสุกรเกิดมีชีวิต (ตวั) = 
จ านวนลูกสุกรมีชีวิต 

จ านวนแม่สุกรเข้าคลอด 

น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอด (กิโลกรัม)  = 
น้ าหนักทั้งหมด 

จ านวนลูกสุกรมีชีวิต 

  การสูญเสียลูกสุกรบนเล้าคลอด     =       
(เปอร์เซ็นต์)  

จ านวนลูกสุกรมีชีวิต - ลูกสุกรหย่านม 

จ านวนลูกสุกรมีชีวิต 

น้ าหนักหย่านมต่อครอกเฉล่ีย = 
(กิโลกรัม/ตัว) 

น้ าหนักหย่านมทั้งหมด 

จ านวนลูกสุกรหย่านม 

อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวตอ่วัน = 
(กรัม/ตัว/วัน)  

น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอด - น้ าหนักลูกสุกรหย่านมเฉล่ีย 

อายุหย่านมเฉล่ีย 
X 1000 

X 100 

การสูญเสียลูกสุกร 1 สัปดาห์หลังคลอด  = 
             (เปอร์เซ็นต)์  

จ านวนลูกสุกรตาย 1 สัปดาห์หลังคลอด 

จ านวนลูกสุกรมีชีวิต 
X 100 
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ผลการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร และลูกสุกร กลุ่มสุกรควบคุม (กลุ่ม
ที่ไม่เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล®)  จ านวน 19 แม่ และกลุ่มทดลอง (กลุ่มที่เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล®) จ านวน 22 แม่ พบว่า 
น้ าหนักของลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 1.11 กรัม และน้ าหนักของลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียในกลุ่มทดลอง 
(เสริม เฮอร์บาท็อบ-แกรนูล®) มีค่าเท่ากับ 1.31 กรัม จะเห็นได้ว่าน้ าหนักลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ียมีค่าท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และน้ าหนักลูกสุกรที่อายุ 7, 14 และ 21 วัน ในกลุ่มควบคุม และในกลุ่มทดลอง (เสริมเฮอร์บา  
ท็อบ-แกรนูล®) มีค่าท่ีไม่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 น้ าหนักเฉล่ียของลูกสุกรแรกคลอดจนถึงหย่านม 

ปัจจยั กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง P-value 
จ านวนแม่สุกร (ตัว) 19 22 - 
จ านวนลูกสุกรมีชีวิต (ตวั) 218 254 - 
น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอดเฉล่ีย (กิโลกรัม) 1.11±0.25b 1.31±0.33a 0.03 
น้ าหนักลูกสุกรอายุ 7 วันเฉล่ีย (กิโลกรัม) 2.43±0.64 2.53±0.99 0.69 
น้ าหนักลูกสุกรอายุ 14 วันเฉล่ีย (กิโลกรัม) 4.05±0.59 3.65±1.23 0.20 
น้ าหนักลูกสุกรอายุ 21 วันเฉล่ีย (กิโลกรัม) 5.84±0.74 5.78±1.71 0.87 
ADG (กรัม/ตัว/วัน) 225.60±32.32 209.51±81.25 0.42 
จ านวนลูกสุกรหย่านม (ตวั) 203 234 - 

หมายเหตุ : ตัวอกัษร a b ที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
    Average Daily Gain (ADG) 
 ปัญหาท่ีท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงได้แก่ น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอดต่ า สาเหตุอาจเกิดจากลูกสุกรบางตัวใน
กลุ่มที่เสริมนมน้ าเหลืองปฏิเสธการป้อนนม และได้รับนมน้ าเหลืองไม่เพียงพอ ปัญหาลูกสุกรไม่สมบูรณ์อาจเกิดจากความ
ผิดปกติในตัวแม่สุกร อุณหภูมิในโรงเรือนไม่คงที่ท าให้การผลิตลูกสุกรนั้นมีความผิดปกติ  ขนาดของลูกสุกรที่แตกต่างกันใน
ครอกเดียวกัน ลูกสุกรที่อยู่ใกล้ช่องคลอดมากที่สุดจะคลอดออกมาก่อนตามล าดับ ซ่ึงโดยทั่วไปลูกสุกรตัวแรกที่ออกมาจะมี
น้ าหนักเยอะ และแข็งแรงที่สุด ท าให้ลูกสุกรหลังหย่านมมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกัน ดังนั้นท าให้ต้องมีการเสริมอาหารให้ลูก
สุกร และการแยกลูกสุกรจากคลอดที่จ านวนลูกสุกรมากเกินไปหรือลูกสุกรบางตัวที่ มีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นมาก อัตราการมีชีวิต
รอดต่ าลง ลูกสุกรที่มีความพยายามมีชีวิตรอดต่ าจะมีโอกาสได้รับนมน้ าเหลืองน้อย ท าให้ได้รับสารอาหารและพลังงานไม่
เพียงพอในช่วงแรกของชีวิต ท าให้การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนอกร่างกายแม่สุกรได้ไม่ดี ท าให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง
ในช่วง 3 วันแรก นอกจากนี้ลูกสุกรกลุ่มนี้ยังมีโอกาสได้ภูมิคุ้มกันจากแม่สุกรไม่เพียงพอ  ท าให้มีโอกาสป่วย และสูญเสียทั้ง
ในช่วงก่อน และหลังหย่านม [7] ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อน้ าหนักลูกสุกรแรกคลอดได้แก่ สายพันธุ์พ่อแม่เป็นพันธุ์แท้หรือไฮบริด 
ล าดับท้องของแม่สุกร จ านวนลูกแรกคลอด ซ่ึงต้องตระหนักเพราะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกรอย่างมาก [8] 
จากการศึกษาผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของแม่สุกรและลูกสุกร โดย
ท าการทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม กลุ่มที่เสริมเฮอร์บาท็อบ-มิกซ์® เสริมที่แม่สุกรอุ้มท้องแล้ว 16 วันจนถึง
คลอดลูก ที่ระดับ 0.05% และที่ระดับ 0.10% ในช่วงให้นมไปจนถึงหย่านม 21 วัน และกลุ่มที่เสริมเฮอร์บาท็อบ-มิกซ์® เสริมที่
แม่สุกรอุ้มท้องแล้ว 84 วันจนถึงคลอดลูก ที่ระดับ 0.05% และที่ระดับ 0.10% ในช่วงให้นมไปจนถึงหย่านม 21 วัน พบว่าการ
เสริมสมุนไพรเฮอร์บาท็อบ-มิกซ์®  ในกลุ่มแม่สุกรอุ้มท้องแล้ว 16 วัน จนกระทั่งช่วงให้นมลูกสุกรถึงหย่านม 21 วัน สามารถ
เพิ่มสมรรถนะการผลิต และมีปริมาณน้ านมที่มากข้ึนเป็นผลท าให้ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน [3 ] และสามารถท าให้
สุกรแม่พันธุ์กลับมาผสมพันธุ์ใหม่ได้เร็วข้ึนซ่ึงระยะเวลาเป็นสัดของสุกรคือช่วงที่สุกรมีอาการยอมรับการผสมพันธุ์ จะแสดง
อาการ 2-3 วัน บางตัวไม่มีการแสดงอาการเรียกว่าเป็นสัดเงียบ ช่วงหนึ่งของการเป็นสัดใช้เวลาประมาณ 17-24 วัน จะหยุด
เมื่อสุกรตั้งท้องหรือเกิดอาการผิดปกติ [9] เป็นแนวทางที่ดีในการน าสมุนไพรมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกร และลูกสุกร 

พบว่าหลังการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในแม่สุกรอุ้มท้องโดยให้ปริมาณ 2 กรัม/ตัว/วัน ผสมในอาหาร ท าให้สุขภาพของแม่
สุกรดีข้ึน เพิ่มการผลิตน้ านม และหลังการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในแม่สุกรเล้ียงลูกโดยให้ปริมาณ 6 กรัม/ตัว/วัน ผสมใน
อาหาร ท าให้ยังสามารถท าให้ลดการอักเสบช่องคลอด ช่วยให้แม่สุกรฟื้นตัวได้ดีข้ึนหลังคลอด ลดปัญหาเต้านมอักเสบ และท า
ให้สามารถกลับมาผสมพันธุ์ใหม่ได้เร็วข้ึน  
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การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) 
ในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

จีรศักดิ์ จำปาแก้ว1 และวิลาวณัย์ ภูมิดอนมิ่ง1*  

บทคัดย่อ 

พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย คนได้รับพยาธิจากการบริโภค
อาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่มีระยะติดต่อปนเปื้อนอยู่แบบไม่ปรุงสุก จากการศึกษาในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของพยาธิชนิดนี้พบว่าภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบการติดเชื้อร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 28.7 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อพยพ
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียบแบบไม่ปรุงสุก ปลาสร้อยขาวจัดอยู่วงศ์ปลา
ตะเพียนที่มีรายงานการติดเช้ือระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าปลาวงศ์ปลาตะเพียนชนิดอื่น ดังนั้นข้อมูลการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ของปลาสร้อยขาวในชุมชนที่พบผู้ติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับจึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปลาสร้อยขาวและตรวจหาระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในชุมชนเสี่ยงต่อการระบาดในพ้ืนท่ี 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชน ได้แก่ แม่น้ำ คลองน้ำ ฝายกั้นน้ำ เขื่อน และสระ
น้ำ จำแนกชนิดปลาและตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ผลการศึกษาพบปลาสร้อยขาวในทุกพื้นที่ และพบตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน
มากกว่าร้อยละ 5 หากไม่มีการเฝ้าระวัง หรือมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอาจส่งผลให้การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับทั้งใน
ปลาและคนเพิ่มสูงขึ้น 

คำสำคัญ: พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini, ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 
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การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) 
ในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

จีรศักดิ์ จำปาแก้ว1 และวิลาวณัย์ ภูมิดอนมิ่ง1*  

บทคัดย่อ 

พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย คนได้รับพยาธิจากการบริโภค
อาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่มีระยะติดต่อปนเปื้อนอยู่แบบไม่ปรุงสุก จากการศึกษาในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของพยาธิชนิดนี้พบว่าภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบการติดเชื้อร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 28.7 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อพยพ
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียบแบบไม่ปรุงสุก ปลาสร้อยขาวจัดอยู่วงศ์ปลา
ตะเพียนที่มีรายงานการติดเช้ือระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าปลาวงศ์ปลาตะเพียนชนิดอื่น ดังนั้นข้อมูลการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ของปลาสร้อยขาวในชุมชนที่พบผู้ติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับจึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปลาสร้อยขาวและตรวจหาระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในชุมชนเสี่ยงต่อการระบาดในพ้ืนท่ี 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชน ได้แก่ แม่น้ำ คลองน้ำ ฝายกั้นน้ำ เขื่อน และสระ
น้ำ จำแนกชนิดปลาและตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ผลการศึกษาพบปลาสร้อยขาวในทุกพื้นที่ และพบตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน
มากกว่าร้อยละ 5 หากไม่มีการเฝ้าระวัง หรือมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอาจส่งผลให้การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับทั้งใน
ปลาและคนเพิ่มสูงขึ้น 

คำสำคัญ: พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini, ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 
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Infection of Opisthorchis viverrini in Henicorhynchus siamensis in high-risk communities of 
lower northern Thailand 

Cheerasak Champakaew1 and  Wilawan Pumidonming1*  

Abstract 

Opisthorchis viverrini is a major parasitic disease in the public health problems of Thailand. Cyprinid fish 
serve as a second intermediate host (O. viverrini metacercaria stage) which infects to humans. In risk communities 
in the lower northern region of Thailand, O. viverrini infection has been reported as 2.1% to 28.7%. The majority 
of the infected were found among the immigrants from northeastern Thailand. Over 80% of residents consume 
traditional raw or undercooked dishes made from cyprinid fish. Cyprinid fish, especially Henicorhynchus 
siamensis highly infected with O. viverrini metacercarial. Therefore, information on the infective stage of 
metacercaria infection in H. siamensis in communities at risk of endemic may be essential for the prevention 
and control of opisthorchiasis. We aimed to survey H. siamensis and O. viverrini infection in risk communities in 
the lower northern region of Thailand. Fish samples were randomly collected from water sources around the 
community, including rivers, canals, check dams, dams, and ponds. Species of fish were identified and examined 
for O. viverrini infection. H. siamensis were found in all areas, and the Infection of O. viverrini in fish was found 
in two high-risk communities of two provinces including Phetchabun and Sukhothai where the infection rate in 
humans was more than 5%. Our findings suggest that further development, prevention, and control of 
opisthorchiasis are needed in the high-risk communities of Phetchabun and Sukhothai provinces. 

Keywords: Liver fluke, Opisthorchis viverrini, Henicorhynchus siamensis 
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บทนำ 
 พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลาย
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย [1,2,3] สาเหตุของการติดเชื้อเกิด
จากการบริโภคปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่บริโภคกันทั่วไป ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมนำปลามาปรุงเป็นก้อยปลา 
ลาบปลา ปลาร้า และบริโภคแบบไม่ปรุงสุก ทำให้ผู้บริโภคได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อ (metacercaria) ที่เจริญเติบโตอยู่ตามส่วน
ต่างๆ ของปลา เช่น ในเนื้อปลา ครีบ หางเข้าไป ตัวอ่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในถุงน้ำดีและท่อทางเดินน้ำดีในตับ และสามารถอยู่
ในท่อทางเดินน้ำดี หรือถุงน้ำดีได้นานกว่า 20 ปี [4] ทำให้เกิดพยาธิสภาพที่สำคัญ คือ ท่อทางเดินน้ำดีอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ นิ่ว 
และมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma) ในพื้นที่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและ
ท่อทางเดินน้ำดีสูง [4]  

ปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinid fish) ที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 50 ชนิด ที่มีรายงานว่าเป็นโฮสต์
ตัวกลางลำดับที่สองของพยาธิใบไม้ตับและในประเทศไทยปลาที่ติดเชื ้อส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Hampala (สกุลปลากระสูบ), 
Cyclocheilichthys (สกุลปลาไส้ตัน) และ Puntius (สกุลปลาแก้มช้ำ) [5,6,7,8] จากรายงานศึกษาการกระจายตัวของปลาวงศป์ลา
ตะเพียนในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ  O. viverrini พบการติดเช้ือในปลาวงศ์
ปลาตะเพียน 6 ชนิด ได้แก่ ปลาปากเหลี่ยม (Cyclocheilichthys armatus), ปลาแก้มช้ำ (Puntius orphoides), ปลากระสูบจุด 
(Hampala dispar), ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis), ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti), และปลากระมัง 
(Puntioplites proctozysron) และพบการติดเชื ้อสูงในปลาสร้อยขาว พบตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini 
จำนวน 591 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม [9] การศึกษาตัวอย่างปลาสร้อยขาวจากตลาดภายในชุมชนในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย 
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และบึงกาฬ ซึ่งเป็นชุมชนมีการระบาดของพยาธิใบไม้ตับ พบตัว
อ่อนระยะติดต่อในปลาสร้อยขาวร้อยละ 13.7 [10] ซึ่งปลาสร้อยขาวเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก หาได้ง่าย ได้รับความนิยมสูงในการ
นำมาประกอบอาหารพื้นที่บ้านท้ังก้อยปลา ปลาร้า ปลาส้ม เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญในการแพร่ระบาดพยาธิใบไม้ตับในชุมชน   

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีประชากรกว่าร้อยละ 80 รับประทานอาหารพื้นบ้านท่ีทำจากปลา
วงศ์ปลาตะเพียนแบบไม่ปรุงสุก และพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนร้อยละ 2.1 ถึง ร้อยละ 28.7 [11] แม้มีรายงานการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับในพ้ืนท่ี และมีข้อมูลการบริโภคอาหารพื้นบ้านแบบไม่ปรุงสุกของคนในชุมชน แต่ยังไม่มีรายงานข้อมูลการกระจายตัว
และการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในปลาวงศ์ปลาตะเพียน รวมถึงการกระจายตัวและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของปลาสร้อยขาวใน
แหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชนที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเฝ้าระวัง และรณรงค์ลดการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาการกระจายตัวและการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini ในปลาสร้อยขาว (H. siamensis) ในชุมชนเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
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บทนำ 
 พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลาย
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย [1,2,3] สาเหตุของการติดเชื้อเกิด
จากการบริโภคปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่บริโภคกันทั่วไป ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมนำปลามาปรุงเป็นก้อยปลา 
ลาบปลา ปลาร้า และบริโภคแบบไม่ปรุงสุก ทำให้ผู้บริโภคได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อ (metacercaria) ที่เจริญเติบโตอยู่ตามส่วน
ต่างๆ ของปลา เช่น ในเนื้อปลา ครีบ หางเข้าไป ตัวอ่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในถุงน้ำดีและท่อทางเดินน้ำดีในตับ และสามารถอยู่
ในท่อทางเดินน้ำดี หรือถุงน้ำดีได้นานกว่า 20 ปี [4] ทำให้เกิดพยาธิสภาพที่สำคัญ คือ ท่อทางเดินน้ำดีอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ นิ่ว 
และมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma) ในพื้นที่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและ
ท่อทางเดินน้ำดีสูง [4]  

ปลาวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinid fish) ที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 50 ชนิด ที่มีรายงานว่าเป็นโฮสต์
ตัวกลางลำดับที่สองของพยาธิใบไม้ตับและในประเทศไทยปลาที่ติดเชื ้อส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Hampala (สกุลปลากระสูบ), 
Cyclocheilichthys (สกุลปลาไส้ตัน) และ Puntius (สกุลปลาแก้มช้ำ) [5,6,7,8] จากรายงานศึกษาการกระจายตัวของปลาวงศป์ลา
ตะเพียนในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ  O. viverrini พบการติดเช้ือในปลาวงศ์
ปลาตะเพียน 6 ชนิด ได้แก่ ปลาปากเหลี่ยม (Cyclocheilichthys armatus), ปลาแก้มช้ำ (Puntius orphoides), ปลากระสูบจุด 
(Hampala dispar), ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis), ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti), และปลากระมัง 
(Puntioplites proctozysron) และพบการติดเชื ้อสูงในปลาสร้อยขาว พบตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini 
จำนวน 591 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม [9] การศึกษาตัวอย่างปลาสร้อยขาวจากตลาดภายในชุมชนในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย 
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และบึงกาฬ ซึ่งเป็นชุมชนมีการระบาดของพยาธิใบไม้ตับ พบตัว
อ่อนระยะติดต่อในปลาสร้อยขาวร้อยละ 13.7 [10] ซึ่งปลาสร้อยขาวเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก หาได้ง่าย ได้รับความนิยมสูงในการ
นำมาประกอบอาหารพื้นที่บ้านท้ังก้อยปลา ปลาร้า ปลาส้ม เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญในการแพร่ระบาดพยาธิใบไม้ตับในชุมชน   

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีประชากรกว่าร้อยละ 80 รับประทานอาหารพื้นบ้านท่ีทำจากปลา
วงศ์ปลาตะเพียนแบบไม่ปรุงสุก และพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนร้อยละ 2.1 ถึง ร้อยละ 28.7 [11] แม้มีรายงานการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับในพ้ืนท่ี และมีข้อมูลการบริโภคอาหารพื้นบ้านแบบไม่ปรุงสุกของคนในชุมชน แต่ยังไม่มีรายงานข้อมูลการกระจายตัว
และการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในปลาวงศ์ปลาตะเพียน รวมถึงการกระจายตัวและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของปลาสร้อยขาวใน
แหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชนที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเฝ้าระวัง และรณรงค์ลดการติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาการกระจายตัวและการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini ในปลาสร้อยขาว (H. siamensis) ในชุมชนเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

 

วิธีดำเนินการ 
 พ้ืนที่ศึกษา 
 ชุมชนที่ศึกษาได้แกชุ่มชนที่มีประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาศัยอยู่ และตรวจพบการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับชนิด 
O. viverrini ในคน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 [11]   
ตารางที่ 1 อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini ของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

 
 การเก็บตัวอย่าง การแยกชนิดปลาและการตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ 
 การเก็บตัวอย่างปลาจะเก็บในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ใช้วิธีเก็บแบบสุ่มกระจายแบบ
ง่าย (simple random sampling) จากแหล่งน้ำได้แก่ เขื่อน คลอง สระ ฝายกั้นน้ำ บ่อ ที่ตั้งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรของชุมชนที่
ศึกษา และเป็นแหล่งน้ำท่ีชุมชนใช้เป็นแหล่งหาปลาวงศ์ปลาตะเพียนมาประกอบอาหาร  การเก็บตัวอย่างปลาโดยใช้วิธีการเดียวกับ
คนในชุมชนใช้ในการจับปลา คือ ใช้ตาข่ายดักจับ ตัวอย่างปลาที่ได้จะนำใส่กล่องโฟมที่ใส่น้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ และนำมา
ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อตรวจนับจำนวน ช่ัง
น้ำหนัก และตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini  

การแยกชนิดปลาใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Fish base (http://www.fishbase.org) นับ
จำนวน ถ่ายรูป วัดขนาด ช่ังน้ำหนัก บันทึกผลและนำไปตรวจหาตวัอ่อนระยะตดิต่อของพยาธิใบไม้ตับโดยสบัปลาเป็นช้ินเล็กๆ แล้ว
เติมสารละลาย 0.7% pepsin (สารละลาย pepsin 3 ลิตรต่อปลา 1 กิโลกรัม) ปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า บ่มส่วนผสมที่อุณหภูมิ 37 
°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และนำส่วนผสมที่ย่อยแล้ว มากรองโดยใช้ตะแกรงกรองขนาด 600 , 420, 250 และ 106 ไมโครเมตร นำ
ส่วนผสมที่กรองได้ไปตกตะกอนในน้ำเกลือ 0.85% นำตะกอนที่ได้ไปตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบ stereo microscope ตัวอ่อนระยะติดต่อที่พบจะตรวจยืนยันผลโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาตามวิธีการของ 

Parvathi et al., 2008 [12] เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของระยะ metacercarial ของพยาธิใบไม้ตับชนิด O viverrini 
คล้ายคลึงกับตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กท่ีพบได้ในปลาเช่นเดียวกันดังนั้นจึงต้องยืนยันผลโดยใช้เทคนิคทาง
อณูชีววิทยา 
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การตรวจยืนยันตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับโดยใช้เทคนิค PCR (Polymerase chain reaction) 
 ตัวอ่อนระยะติดต่อที่ตรวจยืนยันด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope  ถูก
นำมาสกัดดีเอ็นเอของตัวอ่อนโดยใช้ชุดสกัด NucleoSpin®Tissue kit Tissue kit (Macherey-Nagel, Duren, Germany) และ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นบนยีน ITS2 ใช้ไพร์เมอร์ Trem2-F (5′- actggataaaaggaag -3′) และ OV25-4R (5′-aatgaacggaaatcgtgacc -3′ 
) [12] ซึ่งเป็นไพร์เมอร์ที่จำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini จำนวนรอบที่เพิ่มจำนวน DNA คือ 35 รอบ ประกอบด้วย ขั้น 
denature ที่อุณหภูมิ 94°C เป็นเวลา 1 นาที annealing ที่อุณหภูมิ 53°C เป็นเวลา 1 นาที extension ที่อุณหภูมิ 72°C เป็นเวลา 
1 นาที จากนั้นตรวจสอบความยาวของนิวคลีโอไทด์ โดยใช้ 1.2% agarose gel และนำไปส่องดูผลภายใต้แสงยูวี ดีเอ็นเอที่เพิ่ม
จำนวนมีขนาด 229 คู่เบส และ positive control ที่ใช้คือ DNA ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 แหล่งน้ำในพ้ืนท่ีศึกษาใน 9 ชุมชน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย แม่น้ำ 2 แหล่ง คลองน้ำ 3 แหล่ง ฝาย
กั้นน้ำ 2 แหล่ง เขื่อน 1 แหล่ง และสระน้ำ 1 แหล่ง แหล่งน้ำที่พบสัดส่วนปลาสร้อยขาวมากที่สุดคือ คลองคิดเป็นร้อยละ 51.82
ของจำนวนปลาที่จับได้ แหล่งน้ำที่พบปลาสร้อยขาวน้อยที่สุดคือ สระคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของปลาที่จับได้ (ตารางที่ 2) จากแหล่ง
น้ำรอบชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับ ตรวจพบปลาสร้อยขาวในทุกชุมชน (รูปที่ 1a) จำนวนรวมที่จับได้ทั้งหมด 
1,015 ตัว แหล่งน้ำท่ีพบปลาสร้อยขาวมากท่ีสุดอยู่ในพื้นที่ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 27.88 
และพบในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 23.25 ซึ่งทั้งใน 2 พื้นที่แหล่งน้ำที่เก็บ
ตัวอย่างปลาคือคลอง สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นประเภทคลองและฝายกั้นน้ำ เป็นแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนของน้ำทำให้มีการ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรอาหารเข้า-ออก ทำให้มีปลาจำนวนมาก ในทำนองเดียวจากการสำรวจปลาในอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์
พบว่ามีปลาสร้อยขาวสูง (ร้อยละ 82.3) เนื่องจากแหล่งน้ำประเภทนี้มีสภาวะเหมาะต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายท่ี เป็นแหล่ง
อาหารของปลาสร้อยขาว [13]  

ผลการตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini  ในปลาสร้อยขาวจากตัวอย่างปลาทั้งหมด 1,015 
ตัว พบตัวอ่อนระยะติดต่อในปลาสร้อยขาวจากพื้นที่ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบตัวอ่อนระยะติดต่อใน
ปลา 43 ซีสต์ ต่อปลา 0.21 กิโลกกรัม (หรือ 204.8 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม)  และในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย พบตัวอ่อนระยะติดต่อจำนวน 3 ซีสต์ ต่อปลา 1.38 กิโลกกรัม (2.2 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม) (รูปที่ 1b) ส่วนปลา
สร้อยขาวจากชุมชนอื่น ได้แก่ ตำบลวังประจบ จังหวัดตาก, ตำบลม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์, ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัด
กำแพงเพชร, ตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลวังทรายพูน จังวัดพิจิตร, ตำบลตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี, และตำบลธารทหาร 
จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ ไม่พบตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาว (ตารางที่ 2) การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ในปลาสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อของประชากรในพื้นที่ พื้นที่ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูร์ และตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนสูงคิดเป็นร้อยละ 28.7 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ 
ทำให้มีโอกาสที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับจากอุจจาระของคนลงสู่แหล่งน้ำ และเข้าไปเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ
ในปลาสร้อยขาวสูง นอกจากน้ีการติดเช้ือในประชากรที่อยู่ในพ้ืนท่ีพบทั้งในกลุ่มที่เป็นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และกลุ่มที่อพยพ
มาจากพืน้ท่ีระบาดของโรค คือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [11] ข้อมูลที่ได้บ่งบอกถึงการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับจากคน
ที่เป็นโฮสต์เฉพาะสู่โฮสต์ตัวกลางลำดับที่หนึ่ง คือหอย Bithynia spp. และสู่ปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่เป็นโฮสต์ตัวกลางลำดับที่สอง 
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การตรวจยืนยันตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับโดยใช้เทคนิค PCR (Polymerase chain reaction) 
 ตัวอ่อนระยะติดต่อที่ตรวจยืนยันด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope  ถูก
นำมาสกัดดีเอ็นเอของตัวอ่อนโดยใช้ชุดสกัด NucleoSpin®Tissue kit Tissue kit (Macherey-Nagel, Duren, Germany) และ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นบนยีน ITS2 ใช้ไพร์เมอร์ Trem2-F (5′- actggataaaaggaag -3′) และ OV25-4R (5′-aatgaacggaaatcgtgacc -3′ 
) [12] ซึ่งเป็นไพร์เมอร์ที่จำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ O. viverrini จำนวนรอบที่เพิ่มจำนวน DNA คือ 35 รอบ ประกอบด้วย ขั้น 
denature ที่อุณหภูมิ 94°C เป็นเวลา 1 นาที annealing ที่อุณหภูมิ 53°C เป็นเวลา 1 นาที extension ที่อุณหภูมิ 72°C เป็นเวลา 
1 นาที จากนั้นตรวจสอบความยาวของนิวคลีโอไทด์ โดยใช้ 1.2% agarose gel และนำไปส่องดูผลภายใต้แสงยูวี ดีเอ็นเอที่เพิ่ม
จำนวนมีขนาด 229 คู่เบส และ positive control ที่ใช้คือ DNA ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 แหล่งน้ำในพ้ืนท่ีศึกษาใน 9 ชุมชน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย แม่น้ำ 2 แหล่ง คลองน้ำ 3 แหล่ง ฝาย
กั้นน้ำ 2 แหล่ง เขื่อน 1 แหล่ง และสระน้ำ 1 แหล่ง แหล่งน้ำที่พบสัดส่วนปลาสร้อยขาวมากที่สุดคือ คลองคิดเป็นร้อยละ 51.82
ของจำนวนปลาที่จับได้ แหล่งน้ำที่พบปลาสร้อยขาวน้อยที่สุดคือ สระคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของปลาที่จับได้ (ตารางที่ 2) จากแหล่ง
น้ำรอบชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับ ตรวจพบปลาสร้อยขาวในทุกชุมชน (รูปที่ 1a) จำนวนรวมที่จับได้ทั้งหมด 
1,015 ตัว แหล่งน้ำท่ีพบปลาสร้อยขาวมากท่ีสุดอยู่ในพื้นที่ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 27.88 
และพบในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 23.25 ซึ่งทั้งใน 2 พื้นที่แหล่งน้ำที่เก็บ
ตัวอย่างปลาคือคลอง สำหรับแหล่งน้ำที่เป็นประเภทคลองและฝายกั้นน้ำ เป็นแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนของน้ำทำให้มีการ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรอาหารเข้า-ออก ทำให้มีปลาจำนวนมาก ในทำนองเดียวจากการสำรวจปลาในอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์
พบว่ามีปลาสร้อยขาวสูง (ร้อยละ 82.3) เนื่องจากแหล่งน้ำประเภทนี้มีสภาวะเหมาะต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ เป็นแหล่ง
อาหารของปลาสร้อยขาว [13]  

ผลการตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini  ในปลาสร้อยขาวจากตัวอย่างปลาทั้งหมด 1,015 
ตัว พบตัวอ่อนระยะติดต่อในปลาสร้อยขาวจากพื้นที่ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบตัวอ่อนระยะติดต่อใน
ปลา 43 ซีสต์ ต่อปลา 0.21 กิโลกกรัม (หรือ 204.8 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม)  และในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย พบตัวอ่อนระยะติดต่อจำนวน 3 ซีสต์ ต่อปลา 1.38 กิโลกกรัม (2.2 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม) (รูปที่ 1b) ส่วนปลา
สร้อยขาวจากชุมชนอื่น ได้แก่ ตำบลวังประจบ จังหวัดตาก, ตำบลม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์, ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัด
กำแพงเพชร, ตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลวังทรายพูน จังวัดพิจิตร, ตำบลตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี, และตำบลธารทหาร 
จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ ไม่พบตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาว (ตารางที่ 2) การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
ในปลาสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อของประชากรในพื้นที่ พื้นที่ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูร์ และตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนสูงคิดเป็นร้อยละ 28.7 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ 
ทำให้มีโอกาสที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับจากอุจจาระของคนลงสู่แหล่งน้ำ และเข้าไปเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ
ในปลาสร้อยขาวสูง นอกจากน้ีการติดเช้ือในประชากรที่อยู่ในพ้ืนท่ีพบทั้งในกลุ่มที่เป็นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และกลุ่มที่อพยพ
มาจากพืน้ท่ีระบาดของโรค คือพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [11] ข้อมูลที่ได้บ่งบอกถึงการแพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับจากคน
ที่เป็นโฮสต์เฉพาะสู่โฮสต์ตัวกลางลำดับที่หนึ่ง คือหอย Bithynia spp. และสู่ปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่เป็นโฮสต์ตัวกลางลำดับที่สอง 

อย่างไรก็ตามในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์นั้นมีอัตราการติดเช้ือในคนสูงเช่นเดียวกัน (ร้อยละ12 และร้อยละ 6.9 ตามลำดับ) 
แต่ไม่พบตัวอ่อนระยะติดต่อในปลาสร้อยขาว ทั้งนี ้เนื่องจากแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของโฮสต์ลำดับที่หนึ่ง คือ  หอย 
Bithynia spp. นั้นก็สัมพันธ์กับการติดเชื้อของพยาธิในปลา แหล่งน้ำในตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบรูณ์และและ
แหล่งน้ำในตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นเขื่อนและฝายกั้นน้ำ แต่แหล่งน้ำท่ีเก็บตัวอย่างปลาของพื้นที่
ศึกษาอื่นเป็น แม่น้ำ คลอง และสระน้ำ (ตารางที่ 1)  สำหรับแหล่งน้ำประเภทเขื่อน ฝายกั้นน้ำ ทะเลสาบ มีปริมาณไนโตรเจนและ
ระดับความเค็มของน้ำท่ีเหมาะสมต่อต่อการเจริญเตบิโตของสาหร่ายที่เป็นแหลง่อาหารของหอย Bithynia spp. และปลาสร้อยขาว 
ทำให้พบจำนวนโฮสต์ที่หนาแน่นและเหมาะสมต่อวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ มีโอกาสพบการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในปลาสูง [13] 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่บอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงในปลาที่เก็บจากเขื่อน ซึ่ง
สูงกว่าแหล่งน้ำประเภทอื่น [9] จากข้อมูลที่ได้พบว่าในชุมชนที่ศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพบการติดเชื้อในปลาสร้อยขาว
จำนวนน้อย (ประมาณ 204.8 ซีสต์ ต่อปลา 1 กิโลกรัม)  เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคนสูงถึงร้อยละ 29.5 [14] ส่งผลให้พบการติดเชื้อในปลาสร้อย
ขาวสูง (591 ซีสต์ต่อปลา 1 กิโลกรัม) [9] หรือที่จังหวัดคำม่วน ประเทศลาว มีอัตราการติดเชื้อในคนที่ร้อยละ 60 [15] ซึ่งพบการ
ติดเชื้อในปลาสร้อยขาวสูงถึง 3,722 ซีสต์ [16] จะเห็นว่าอัตราการติดเชื้อในปลาสัมพันธ์กับการติดเชื้อในคน อย่างไรก็ตามการติด
เชื ้อพยาธิใบไม้ตับในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนล่างพบอัตราการติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับสูงในประชากรที่มีพื ้นเพดั้งเดิมจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง [11] จากผลการศึกษาพบว่าแหล่งน้ำที่อยู่รอบชุมชนที่
ศึกษามีปลาสร้อยขาว ซึ่งเป็นโฮสต์ที่พร้อมจะกระจายเช้ือพยาธิใบไม้ตับในชุมชน หากไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ในอนาคตอาจจะทำให้อัตราการติดเช้ือในคนและปลาเพิ่มสูงขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 1 (a) ปลาสร้อยขาว (H. siamensis) (b) ตัวอ่อนระยะตดิต่อ (metacercaria) ของพยาธิใบไม้ตบัชนิด O. viverrini 
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ตารางที่ 2 พื้นทีศ่ึกษา แหล่งน้ำ จำนวนปลาที่พบ และการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับชนิด O.viverrini ในปลาสร้อยขาว  

 
ผลการตรวจยืนยันตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับโดยใช้เทคนิค PCR ตัวอย่างระยะติดต่อทั้งหมดจำนวน 46 ซีสต์ จะ

ถูกนำไปสกัดและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิค PCR ปรากฏแถบแบนของดีเอ็นเอของพยาธิใบไม้ตับตัวอย่างที่ตรวจหา และ
ตัวอย่าง OV positive control โดยมีขนาดของดีเอ็นเอ 229 คู่เบส (รูปที่ 2) สำหรับไพร์เมอร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีความจำเพาะ
ต่อพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini [12] จากการศึกษาก่อนหน้าได้นำไพร์เมอร์นี้ทดสอบกับพยาธิใบไม้ตับชนิดอื่นที่มีความใกล้ชิด
กันทางพันธุ์กรรม ได้แก่ O. felineus และ C. sinensis และกับพยาธิชนิดอื่น ได้แก่ H. taichui, T. saginata, C. formosanus, 
E. malayanam, Spirometra sp., F. gigantica, hookworm , ตัวอ่อนระยะ metacercarial ของพยาธิของพยาธิใบไม้ที ่ไม่
ทราบชนิด และปลาที่เป็นโฮสต์ของพยาธิใบไม้ตับ ผลที่ได้ไม่ปรากฏแถบแบนของดีเอ็นเอขึ้น [12]  แสดงให้เห็นว่าไพร์เมอร์ดังกล่าว
มีความจำเพาะกับลำดับเป้าหมายที่อยู่ในจีโนมของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini เท่านั้น 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการตรวจยืนยันของตัวอ่อนระยะตดิต่อของพยาธิใบไมต้บัโดยใช้เทคนิค PCR  ประกอบด้วย Lane M; 100 bp DNA 
marker, Lane 1-8; 5 OV MC, Lane 9-10; 3 OV MC, Lane N; Negative control (sterile distilled water), และ  

Lane P; Positive control (adult OV)  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการกระจายตัวและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini ในปลาสร้อยขาวในชุมชนเสี่ยงในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พบปลาสร้อยขาวกระจายอยู่ในแหล่งน้ำทุกชุมชน ซึ่งพบสูงในแหล่งน้ำประเภทคลอง และจาก
การตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับชนิด O. viverrini ในปลาสร้อยขาว พบการติดเช้ือในปลาสร้อยขาวในพ้ืนท่ีตำบล
โคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พบการติดเชื้อใน
ปลาจากเขื่อนและฝายกั้นน้ำ สำหรับตัวอย่างปลาในพื้นที่ จังหวัด ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี และ
นครสวรรค์ ยังไม่พบการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ อาจเป็นไปได้ว่าการระบาดของพยาธิใบไม้ตับยังคงจำกัดอยู่เพียงประชากรกลุ่มเสี่ยง
ที่อพยพมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังไม่กระจายลงสู่สิ่งแวดล้อมและโฮสต์ ดังนั้น หากไม่มีการเฝ้าระวัง หรือ
มาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทั้งในปลาและในคน เช่น การรณรงค์การรับประทานอาหารปรุงสุก อาหารปลอดพยาธิ 
รวมถึงการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อในชุมชน อาจส่งผลให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับท้ังในปลาและในคนเพิ่มสูงขึ้น 
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การแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนาเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล 

นันท์นภัส เอมนลิ1 อัยยะ จันทรศริิ2* 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้น้ำมันจากปิโตรเลียมขาดแคลนและมีราคาเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้
เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม เช่น ไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งสามารถ
ผลิตได้จากน้ำมันและไขมันจากแหล่งชีวภาพหลายประเภทด้วยปฏิกิริยาเคมี ยีสต์ไขมันสูง (Oleaginous yeasts) สามารถ
สะสมไขมันทีม่ีองค์ประกอบคล้ายคลึงน้ำมันพืชไว้ภายในเซลล์ จึงสามารถนำมาสกัดไขมันเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอ
ดีเซลได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนา รวมถึงเพื่อวัดปริมาณร้อยละของไขมัน
ภายในเซลล์ที่ยีสต์ผลิตไดต้่อน้ำหนักเซลลแ์ห้ง โดยเก็บตัวอย่างดินท้องนาจำนวน 60 ตัวอย่างจากจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบรุี 
และจังหวัดชัยนาท จากนั ้นทำการคัดแยกยีสต ์จากดินท้องนาด้วยจานอาหารแข็งส ูตร Dichloran Rose-Bengal 
Chloramphenicol Agar (DRBC) พบว่าสามารถทำการคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 6 ไอโซเลท เมื่อนำยีสต์ที่คัดแยกได้เพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลวสูตร Glycerol Yeast extract-Malt extract (GYM) และวัดปริมาณร้อยละของไขมันภายในเซลล์ที่ยีสต์ผลิตได้
ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง พบว่ายีสต์มีการสะสมไขมันภายในเซลล์อยูร่ะหว่างร้อยละ 19.10 ± 0.01 ถึงร้อยละ 33.88 ± 0.02 ของ
น้ำหนักเซลล์แห้ง ซึ่งจัดเป็นยีสต์ไขมันสูงท่ีมีปริมาณไขมันเหมาะสมต่อการนำไปผลิตไบโอดีเซลในอนาคต 
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Isolation and screening of oleaginous yeasts from paddy field soil for biodiesel 
production 

Nannaphat Emnin1 Aiya Chantarasiri2* 

Abstract 
 The oil crisis has resulted in a shortage of oil from petroleum, and its price has grown. This has 
resulted in the development and promotion of alternative fuels to replace petroleum, such as biodiesel, 
which can be produced from oils and lipids from various bio-sources by using chemical reactions. Oleaginous 
yeasts can accumulate intracellular lipids that are similar in composition to vegetable oils. Therefore, lipids 
can be extracted to be used as a precursor for biodiesel production. The aim of this research was to isolate 
and select oleaginous yeasts from the paddy field soil, as well as to measure the percentage of intracellular 
lipids produced by yeast per cell dry weight. Sixty samples of paddy field soil from Rayong, Chanthaburi, 
and Chai Nat provinces were collected. Using a Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) culture 
medium, six isolates of oleaginous yeast were obtained. The isolated yeasts were cultured in Glycerol Yeast 
extract-Malt extract (GYM) culture medium for lipids accumulation and the percentage of intracellular lipids 
produced by the yeast per cell dry weight was measured. The lipid content analysis revealed an 
accumulation of intracellular lipid between 19.10% to 33.88% (w/w) by the cell dry weight. They were 
considered as oleaginous yeast with a lipid content suitable for biodiesel production in the future. 

Keywords : Biodiesel, oleaginous yeasts, paddy field soil 
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Isolation and screening of oleaginous yeasts from paddy field soil for biodiesel 
production 

Nannaphat Emnin1 Aiya Chantarasiri2* 

Abstract 
 The oil crisis has resulted in a shortage of oil from petroleum, and its price has grown. This has 
resulted in the development and promotion of alternative fuels to replace petroleum, such as biodiesel, 
which can be produced from oils and lipids from various bio-sources by using chemical reactions. Oleaginous 
yeasts can accumulate intracellular lipids that are similar in composition to vegetable oils. Therefore, lipids 
can be extracted to be used as a precursor for biodiesel production. The aim of this research was to isolate 
and select oleaginous yeasts from the paddy field soil, as well as to measure the percentage of intracellular 
lipids produced by yeast per cell dry weight. Sixty samples of paddy field soil from Rayong, Chanthaburi, 
and Chai Nat provinces were collected. Using a Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) culture 
medium, six isolates of oleaginous yeast were obtained. The isolated yeasts were cultured in Glycerol Yeast 
extract-Malt extract (GYM) culture medium for lipids accumulation and the percentage of intracellular lipids 
produced by the yeast per cell dry weight was measured. The lipid content analysis revealed an 
accumulation of intracellular lipid between 19.10% to 33.88% (w/w) by the cell dry weight. They were 
considered as oleaginous yeast with a lipid content suitable for biodiesel production in the future. 

Keywords : Biodiesel, oleaginous yeasts, paddy field soil 

 

  

บทนำ 
ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 ส่งผลให้ราคาน้ำมันปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบัน 

วิกฤตการณ์ดังกล่าวจึงผลักดันให้ทั่วโลกเกิดการวิจัยพัฒนาด้านเครื่องยนต์ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียม รวมถึง
สนับสนุนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative fuels) เพื่อทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช้ือเพลิงฟอสซิล เพื่อนำมาผ่านกระบวนการกลั่น
และแปรรูปน้ำมันดิบให้ได้เป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ หากพิจารณาสัดส่วนการนำเข้าพลังงาน
ในปี พ.ศ. 2558 จะพบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานสูงถึงร้อยละ 49.70 (74,928 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ของการผลิต
พลังงานท้ังหมดในประเทศ [1] ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงเร่งขับเคลื่อนการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกที่สามารถทดแทน
การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 
(AEDP2018) ของประเทศไทย  

ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในกลุ่มพลังงานชีวภาพท่ีมีสมบัติใกล้เคียงกับดีเซลจากปิโตรเลียม เกิด
จากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำมันจากแหล่งชีวภาพ (Biological sources) กับแอลกอฮอล์ โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นกรดหรือ
ด่าง เนื่องจากในน้ำมันจากแหล่งชีวภาพประกอบไปด้วยกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid) ไขมันเชิงซ้อนในรูปฟอสโฟลิพิด 
(Phospholipids) สเตอรอล (Sterols) น้ำ และสิ่งเจือปน ดังนั ้นก่อนนำน้ำมันจากแหล่งชีวภาพมาผลิตเป็นเชื ้อเพลิงจึง
จำเป็นต ้องผ ่านปฏิก ิร ิยาเคมี เพ ื ่อเปล ี ่ยนโครงสร ้างให้ม ีความเหมาะสม เช่น ปฏิก ิร ิยาทรานส์เอสเทอร ิฟ ิเคชัน 
(Transesterification) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันจากไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides, TAGs) ให้เป็นมอนออัลคิลเอ
สเตอร์ (Mono-alkyl ester) ของกรดไขมัน และกลีเซอรอล (Glycerol) 

ยีสต์ไขมันสูง (Oleaginous yeasts) คือ ยีสต์ที่สามารถสะสมไขมันได้มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง [2] 
โดยมีความสามารถผลิตกรดไขมันได้จากสารตั้งต้น คือ อะเซติลโคเอนไซม์เอ (Acetyl-CoA) และเก็บสะสมไขมันที่ผลิตได้เป็น
หยดน้ำมันขนาดเล็กไว้ภายในเซลล์ เนื่องจากไขมันที่ยีสต์ไขมันสูงสะสมไวภ้ายในเซลล์มอีงค์ประกอบหลกัเป็นไตรกลเีซอไรดท์ีม่ี
องค์ประกอบของกรดไขมันที่คล้ายคลึงกับน้ำมันพืช ซึ่งได้รับการศึกษาว่าเป็นวัตถุดิบที่มีแนวโน้มดีสำหรับการผลิตเป็นไบโอ
ดีเซลและการประยุกต์ใช้ในเชิงเทคโนโลยีชีวภาพ ยีสต์ไขมันสูงจึงสามารถนำไปสกัดไขมันเพื่อใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลด้วย
กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างคุณสมบัติเชื้อเพลิงได้ [3] ตัวอย่างยีสต์ไขมันสูงที่มีศักยภาพ เช่น ยีสต์ Cryptococcus albidus 
ยีสต์ Lipomyces lipofer ยีสต์ Rhodosporidium toruloides และยีสต์ Trichosporon pullulans เป็นต้น [4] นอกจากนี้
ยีสต์ไขมันสูงยังเป็นจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตเร็ว เพาะเลี้ยงได้ง่าย สามารถควบคุมสภาวะเพาะเลี้ยงได้ และผลิตไขมันได้ใน
ปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่น 

งานวิจัยนี้เล็งเห็นว่ายีสต์ไขมันสูงเป็นแหล่งชีวภาพที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซล จึงมีความสนใจในการ
คัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลในอนาคต เหตุผลสำคัญในการ
เลือกดินท้องนาเป็นแหล่งคัดเลือกยีสต์ไขมันสูง เนื่องจากท้องนาเป็นพื้นที่ที่พบได้ง่ายในท้องถิ่น รวมถึงมีรายงานถึงความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินจากท้องนา [5] ขอบเขตของงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนสำคัญคือ 1) การ
เก็บตัวอย่างดินท้องนา โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ศึกษาจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2) การแยกยีสต์จากตัวอย่างดินท้องนาเป็นไอโซเลท (Isolate) 
โดยเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อบนจานอาหารแข็งสูตร Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) และ 3) การ
คัดเลือกไอโซเลทยีสต์ไขมันสูงที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

68

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ การสร้างมูลค่าให้แก่ยีสต์ที่แยกและคัดเลือกได้จากดินท้องนาใน
ประเทศไทย และเป็นการสร้างทางเลือกในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมด
ไป (Non-renewable Energy) 

วิธีดำเนินการ 
1. การเก็บตัวอย่างดินท้องนา 

ทำการเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณท้องนาในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 24 ตัวอย่าง อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี จำนวน 20 ตัวอย่าง และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 16 ตัวอย่าง วัดอุณหภูมิของดินท้องนาบริเวณที่
เก ็บต ัวอย ่างด ้วยเทอร ์โมม ิ เตอร ์แบบเข ็ม (Needle probe thermometer) (Extech 39240, Extech Instruments, 
สหรัฐอเมริกา) นำตัวอย่างดินท้องนาละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว (Sterilized water) และวัดค่าความเป็นกรด
ด่าง รวมถึงค่าความเค็มของตัวอย่างด้วยเครื่องวัดค่าพารามิเตอร์แบบพกพา (ST20 pen meter, Ohaus, สหรัฐอเมริกา) การ
เก็บตัวอย่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

2. การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินท้องนา 
นำตัวอย่างดินท้องนาปริมาณ 1 กรัม ละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 9 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจาง

สารละลายดินให้มีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 10-1 ถึง 10-6 นำสารละลายดินแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 100 ไมโครลิตร เกลี่ยลง
บนจานอาหารแข็งสูตร DRBC (HiMedia, อินเดีย) ที่ปรับค่าความเป็นกรดด่างและค่าความเค็มตามค่าที่วัดได้จากตัวอย่างดิน 
คือ ความเป็นกรดด่าง 7 และค่าความเค็ม 0 พีพีที (ppt) นำจานอาหารแข็งที่เกลี่ยสารละลายดินแลว้ไปบ่มที่อุณหภูมิ 29.10 ± 
0.27 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวอย่างดินท้องนา บ่มเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดการบ่มจึงทำ
การคัดเลือกและแยกโคโลนียีสต์ให้บริสุทธิ์ด้วยจานอาหารแข็งสูตร Yeast extract Peptone Dextrose Agar (YPD) (สาร
สกัดยีสต์ (Yeast extract) ร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก เดกซ์โทรส (Dextrose) ร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก เปปโตน (Peptone) ร้อยละ 
2 โดยน้ำหนัก และผงวุ้น (Agar) ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก) บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีและกำหนดรหัสไอโซเลท
ให้แก่ยีสต์ที่คัดแยกได้ จากนั้นนำเซลล์ยีสต์ไปย้อมสีเมทิลีนบลู (Methylene Blue) (Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา) เพื่อ
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ยีสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (ECLIPSE E200, Nikon, ญี่ปุ่น) ที่กำลังขยายรวม 
400 เท่า 

3. การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงโดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง 
นำไอโซเลทยีสต์ที่ได้จากการคัดแยกมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Glycerol Yeast extract-Malt extract (GYM) 

(กลีเซอรอล (Glycerol) ร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก เปปโตนร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก และสารสกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก) 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่ปรับความเป็นกรดด่าง 7 และค่าความเค็ม 0 พีพีที โดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 29.10 ± 0.27 องศา
เซลเซียส เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 120 ช่ัวโมง เมื่อครบกำหนดจึงทำการเก็บเกี่ยวเซลล์ยีสต์ด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ 
1,850 xg เป็นระยะเวลา 20 นาที ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (Digicen 21R, Ortoalresa, สเปน) 

อบแห้งเซลล์ยีสต์ด้วยตู้อบลมร้อน (Binder, เยอรมนี) ทีอุ่ณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้น
จึงทำการสกัดไขมันจากเซลล์ยีสต์แห้งด้วยตัวทำละลายเฮกเซน (Hexane) (RCI Labscan, ไทย) ในอัตราส่วนตัวทำละลาย 
เฮกเซนต่อเซลล์ยีสต์แห้งที่ 9:1 ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงกำลังสูง (Ultra-sonication) ที่กำลัง 130 วัตต์ (Watt) (VCX 130PB, 
Sonics, สหรัฐอเมริกา) เป็นระยะเวลา 10 นาที ทำการปั่นเหวี่ยงสารผสมระหว่างเซลล์ยีสต์แห้งและตัวทำละลายเฮกเซนด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงที่ 1,850 xg เป็นระยะเวลา 20 นาที เพื่อแยกไขมันที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายเฮกเซนออกจาก
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ การสร้างมูลค่าให้แก่ยีสต์ที่แยกและคัดเลือกได้จากดินท้องนาใน
ประเทศไทย และเป็นการสร้างทางเลือกในการผลิตไบโอดีเซลเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมด
ไป (Non-renewable Energy) 

วิธีดำเนินการ 
1. การเก็บตัวอย่างดินท้องนา 

ทำการเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณท้องนาในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 24 ตัวอย่าง อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี จำนวน 20 ตัวอย่าง และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 16 ตัวอย่าง วัดอุณหภูมิของดินท้องนาบริเวณที่
เก ็บต ัวอย ่างด ้วยเทอร ์โมม ิ เตอร ์แบบเข ็ม (Needle probe thermometer) (Extech 39240, Extech Instruments, 
สหรัฐอเมริกา) นำตัวอย่างดินท้องนาละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว (Sterilized water) และวัดค่าความเป็นกรด
ด่าง รวมถึงค่าความเค็มของตัวอย่างด้วยเครื่องวัดค่าพารามิเตอร์แบบพกพา (ST20 pen meter, Ohaus, สหรัฐอเมริกา) การ
เก็บตัวอย่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

2. การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินท้องนา 
นำตัวอย่างดินท้องนาปริมาณ 1 กรัม ละลายในน้ำกลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 9 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจาง

สารละลายดินให้มีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 10-1 ถึง 10-6 นำสารละลายดินแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 100 ไมโครลิตร เกลี่ยลง
บนจานอาหารแข็งสูตร DRBC (HiMedia, อินเดีย) ที่ปรับค่าความเป็นกรดด่างและค่าความเค็มตามค่าที่วัดได้จากตัวอย่างดิน 
คือ ความเป็นกรดด่าง 7 และค่าความเค็ม 0 พีพีท ี(ppt) นำจานอาหารแข็งที่เกลี่ยสารละลายดินแลว้ไปบ่มที่อุณหภูมิ 29.10 ± 
0.27 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวอย่างดินท้องนา บ่มเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดการบ่มจึงทำ
การคัดเลือกและแยกโคโลนียีสต์ให้บริสุทธิ์ด้วยจานอาหารแข็งสูตร Yeast extract Peptone Dextrose Agar (YPD) (สาร
สกัดยีสต์ (Yeast extract) ร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก เดกซ์โทรส (Dextrose) ร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก เปปโตน (Peptone) ร้อยละ 
2 โดยน้ำหนัก และผงวุ้น (Agar) ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก) บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีและกำหนดรหัสไอโซเลท
ให้แก่ยีสต์ที่คัดแยกได้ จากนั้นนำเซลล์ยีสต์ไปย้อมสีเมทิลีนบลู (Methylene Blue) (Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา) เพื่อ
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ยีสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (ECLIPSE E200, Nikon, ญี่ปุ่น) ที่กำลังขยายรวม 
400 เท่า 

3. การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงโดยพิจารณาจากร้อยละของไขมันท่ียีสต์ผลิตได้ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง 
นำไอโซเลทยีสต์ที่ได้จากการคัดแยกมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Glycerol Yeast extract-Malt extract (GYM) 

(กลีเซอรอล (Glycerol) ร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก เปปโตนร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก และสารสกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก) 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่ปรับความเป็นกรดด่าง 7 และค่าความเค็ม 0 พีพีที โดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 29.10 ± 0.27 องศา
เซลเซียส เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 120 ช่ัวโมง เมื่อครบกำหนดจึงทำการเก็บเกี่ยวเซลล์ยีสต์ด้วยการปั่นเหวี่ยงที่ 
1,850 xg เป็นระยะเวลา 20 นาที ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (Digicen 21R, Ortoalresa, สเปน) 

อบแห้งเซลล์ยีสต์ด้วยตู้อบลมร้อน (Binder, เยอรมนี) ทีอุ่ณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้น
จึงทำการสกัดไขมันจากเซลล์ยีสต์แห้งด้วยตัวทำละลายเฮกเซน (Hexane) (RCI Labscan, ไทย) ในอัตราส่วนตัวทำละลาย 
เฮกเซนต่อเซลล์ยีสต์แห้งที่ 9:1 ร่วมกับการใช้คลื่นเสียงกำลังสูง (Ultra-sonication) ที่กำลัง 130 วัตต์ (Watt) (VCX 130PB, 
Sonics, สหรัฐอเมริกา) เป็นระยะเวลา 10 นาที ทำการปั่นเหวี่ยงสารผสมระหว่างเซลล์ยีสต์แห้งและตัวทำละลายเฮกเซนด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงที่ 1,850 xg เป็นระยะเวลา 20 นาที เพื่อแยกไขมันที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายเฮกเซนออกจาก

ซากของเซลล์ยีสต์ เก็บเกี่ยวเฉพาะส่วนไขมันที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายเฮกเซนและระเหยตัวทำละลายเฮกเซนภายในตู้ดูด
ควันเป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง ช่ังน้ำหนักของไขมันท่ีได้และคำนวณร้อยละของไขมันท่ีผลิตไดต้่อน้ำหนักเซลลแ์ห้ง ซึ่งยีสต์ไขมนั
สูงจะมีการสะสมไขมันภายในเซลล์มากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง [6] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างดินท้องนาและสมบัติบางประการของตัวอย่างดินท้องนา 

งานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณท้องนารวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็นจังหวัดระยองจำนวน 24 ตัวอยา่ง 
จังหวัดจันทบุรีจำนวน 20 ตัวอย่าง และจังหวัดชัยนาทจำนวน 16 ตัวอย่าง อุณหภูมิเฉลี่ยของตัวอย่างดิน คือ 29.10 ± 0.27 
องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรดด่างของตัวอย่างดิน คือ 7.03 ± 0.22 และค่าเฉลี่ยของค่าความเค็มของตัวอย่างดนิ 
คือ 0 พีพีท ี

2. การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินท้องนา 
การคัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินท้องนาด้วยจานอาหารแข็งสูตร DRBC พบยีสต์จำนวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท 

RYA2 ไอโซเลท RYA7 ไอโซเลท RYA8 ไอโซเลท CTB6 ไอโซเลท CTB12 และไอโซเลท CNC10 โดยยีสต์ทุกไอโซเลทยกเว้น 
ไอโซเลท RYA7 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาบนจานอาหารสูตร YPD ที่อายุ 48 ชั่วโมง คือ สีขาวครีม รูปร่างกลม (Circular) 
ขอบของโคโลนีมีลักษณะเรียบ (Entire) และโคโลนีมีลักษณะนูน (Convex) ส่วนไอโซเลท RYA7 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยา
บนจานอาหารสูตร YPD ที่อายุ 48 ช่ัวโมง คือ สีชมพูอ่อน รูปร่างกลม ขอบของโคโลนีมีลักษณะเรียบ และโคโลนีมีลักษณะนูน 
แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของโคโลนียสีต์และรูปร่างของเซลลย์ีสตภ์ายใต้กล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสง 

ไอโซเลท ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนยีีสต ์
รูปร่างของเซลล์ยสีต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

แบบใช้แสง (400X) 

RYA2 

  

RYA7 
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RYA8 

  

CTB6 

  

CTB12 

  

CNC10 

  
 

3.  การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูง 
เมื่อเพาะเลี้ยงยีสต์ที่ได้จากการคัดแยกในอาหารเหลวสูตร GYM พบว่ายีสต์ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถเจริญได้ดีในอาหาร

เหลวสูตร GYM ซึ่งจัดเป็นอาหารเพาะเลี้ยงที่มีแหล่งไนโตรเจนจำกัด โดยมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 4:1 งานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าการสะสมไขมันในยีสต์ไขมันสูงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปริมาณไนโตรเจนจำกัดหรือเมื่อไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อหมด 
ในขณะที่ยังคงมีแหล่งคาร์บอนที่มากเกินพอ ส่งผลให้เกิดการนำเข้าคาร์บอนสู่เซลล์และเปลี่ยนเป็นไขมันโดยตรง [7] 
นอกจากน้ีความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนในอาหารเพาะเลี้ยงยังมีผลต่อการเจริญของยีสต์ โดยไนโตรเจนจะทำให้ปริมาณของ
เซลล์ยีสต์เพิ่มขึ้น ยีสต์ที่มีปริมาณเซลล์มากจะมีการผลิตและสะสมไขมันในระดับต่ำ ดังนั้นการจำกัดความเข้มข้นของแหล่ง
ไนโตรเจนในอาหารเพาะเลี้ยงจึงจำเป็นต่อการสะสมไขมันของยีสต์ [8]  

การสกัดไขมันที่ผลิตและสะสมภายในเซลล์ยีสต์ด้วยตัวทำละลายเฮกเซนร่วมกับคลื่นเสียงกำลังสูง พบว่ายีสต์ที่ได้จาก
การคัดแยกทั้ง 6 ไอโซเลทมีปริมาณการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์อยู่ระหว่างร้อยละ 19.10 ± 0.01 ถึงร้อยละ 33.88 ± 
0.02 ของน้ำหนักเซลล์แห้งแสดงดังรูปที่ 1 ดังนั้นยีสต์ไขมันสูงท่ีคัดแยกไดจ้ากงานวิจัยนี ้ได้แก่ ไอโซเลท RYA2 ไอโซเลท RYA7 
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RYA8 
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CTB12 

  

CNC10 

  
 

3.  การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูง 
เมื่อเพาะเลี้ยงยีสต์ที่ได้จากการคัดแยกในอาหารเหลวสูตร GYM พบว่ายีสต์ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถเจริญได้ดีในอาหาร

เหลวสูตร GYM ซึ่งจัดเป็นอาหารเพาะเลี้ยงที่มีแหล่งไนโตรเจนจำกัด โดยมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 4:1 งานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าการสะสมไขมันในยีสต์ไขมันสูงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปริมาณไนโตรเจนจำกัดหรือเมื่อไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อหมด 
ในขณะที่ยังคงมีแหล่งคาร์บอนที่มากเกินพอ ส่งผลให้เกิดการนำเข้าคาร์บอนสู่เซลล์และเปลี่ยนเป็นไขมันโดยตรง [7] 
นอกจากน้ีความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนในอาหารเพาะเลี้ยงยังมีผลต่อการเจริญของยีสต์ โดยไนโตรเจนจะทำให้ปริมาณของ
เซลล์ยีสต์เพิ่มขึ้น ยีสต์ที่มีปริมาณเซลล์มากจะมีการผลิตและสะสมไขมันในระดับต่ำ ดังนั้นการจำกัดความเข้มข้นของแหล่ง
ไนโตรเจนในอาหารเพาะเลี้ยงจึงจำเป็นต่อการสะสมไขมันของยีสต์ [8]  

การสกัดไขมันที่ผลิตและสะสมภายในเซลล์ยีสต์ด้วยตัวทำละลายเฮกเซนร่วมกับคลื่นเสียงกำลังสูง พบว่ายีสต์ที่ได้จาก
การคัดแยกทั้ง 6 ไอโซเลทมีปริมาณการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์อยู่ระหว่างร้อยละ 19.10 ± 0.01 ถึงร้อยละ 33.88 ± 
0.02 ของน้ำหนักเซลล์แห้งแสดงดังรูปที่ 1 ดังนั้นยีสต์ไขมันสูงท่ีคัดแยกไดจ้ากงานวิจัยนี ้ได้แก่ ไอโซเลท RYA2 ไอโซเลท RYA7 

ไอโซเลท RYA8 ไอโซเลท CTB6 และไอโซเลท CTB12 โดยยีสต์ไอโซเลท RYA7 เป็นยีสต์ไขมันสูงที่มีการผลิตไขมันสะสม
ภายในเซลล์สูงสุด  

งานวิจัยที่ผ่านมาของ Paserakung และคณะ [9] ได้ทำการคัดแยกยีสต์ไขมันสูงจากดินในจังหวัดร้อยเอ็ด และพบว่า
ยีสต์ไขมันสูงท่ีแยกได้มีปริมาณการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์อยู่ระหว่างร้อยละ 28.9 ถึงร้อยละ 37.5 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง 
โดยยีสต์ไอโซเลท GSY4 เป็นยีสต์ไขมันสูงท่ีมีการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์สูงสุด ซึ่งมีความใกล้เคียงกับยีสต์ไอโซเลท RYA7 
ที่ได้จากการคัดแยกของงานวิจัยนี ้

  
รูปที่ 1 ปริมาณร้อยละของไขมันที่ยีสตผ์ลิตไดต้่อน้ำหนักเซลลแ์ห้ง 

สรุปผลการวิจัย 
 การคัดแยกยีสต์จากดินท้องนาที่เก็บตัวอย่างจากอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พบยีสต์ทั ้งหมด 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท RYA2 ไอโซเลท RYA7 ไอโซเลท RYA8  
ไอโซเลท CTB6 ไอโซเลท CTB12 และไอโซเลท CNC10 ซึ่งยีสต์ที่คัดแยกได้มีความสามารถในการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์
ทีร่้อยละ 19.10 ± 0.01 ถึงร้อยละ 33.88 ± 0.02 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง ดังนั้นยีสต์ไอโซเลท RYA2 ไอโซเลท RYA7 ไอโซเลท 
RYA8 ไอโซเลท CTB6 และไอโซเลท CTB12 จึงจัดเป็นยีสต์ไขมันสูงมีปริมาณไขมันเหมาะสมต่อการนำไปผลิตไบโอดีเซลใน
อนาคต โดยยีสต์ไอโซเลท RYA7 เป็นยีสต์ไขมันสูงที่มีการผลิตไขมันสะสมภายในเซลล์สูงสุดของงานวิจัย ข้อเสนอแนะสำหรับ
งานวิจัยในอนาคต คือ การย้อมเซลล์ยีสต์เพื่อศึกษาหยดไขมันทีส่ะสมภายในเซลล์ยีสต์ด้วยสีย้อม Sudan IV การระบุชนิดของ
ยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้ด้วยวิธีอณูชีววิทยา การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยง และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง
เพื่อผลิตไขมันจากยีสต์  
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บทคัดย่อ 

ทฤษฎีใหม่ เป็นหลักการจัดการเกษตรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ข้ันตอน 
ได้แก่ ขั้นต้น คือ เกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นทีท่ำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน คือ 
ขุดสระ ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พืชสวน และทีอ่ยู่อาศัย เพ่ือการผลิตที่พออยู่พอกิน ข้ันกลาง คือ รวมกลุ่มหรือสหกรณ์ 
เพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายภายนอกเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วม
ลงทุนและพัฒนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีสภาพพ้ืนที่แห้งค่อนข้างแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงนำ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาส่งเสริมในพื้นที่ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร การจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลของการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และศึกษา
ปัญหารวมถึงแนวทางการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
182 ราย การประชุมกลุ่ม ใช้แบบบันทึกเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา พบว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชาย อายุ 51-60 
ปี มีที ่ดินของตนเอง 11-20 ไร่ เช่า 3-5 ไร่ ใช้แรงงานในครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย
มากกว่าหน้ีสิน ใช้ทุนของตนเอง มีการจัดสรรพ้ืนที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้น ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งผล
ดีต่อสภาพแวดล้อมมากท่ีสุด ปัญหา : ในข้ันต้นพบว่าแหล่งน้ำไม่เพียงพอ และขาดการจัดการตลาด แนวทางพัฒนา
ขั้นต้น ควรเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ และวางแผนการผลิตการตลาด แนวทางพัฒนาขั้นกลาง เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
แนวทางพัฒนาข้ันก้าวหน้า ร่วมกับรัฐและเอกชนเพ่ือสร้างเครือข่าย หาแหล่งทุน เพ่ิมช่องทางการตลาด  

 
คำสำคัญ : เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจและสังคม ผลผลิตสินค้าเกษตร 
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Guidelines for agricultural resource management according to agricultural 
theory of farmers. Doem Bang Nang Buat District, Suphanburi Province 

 
Sunisa Phummala  Sajja Banjongsiri  and  Wattanai Onsamran 

 
Abstract 

 Doem Bang Nang Buat, Suphanburi, the area is quite dry. The New Theory Agriculture 
project has been brought to promote as an agricultural system that focuses on the management 
of water and land. The objectives were to study (1) the socio-economic conditions of farmers, (2) 
the management of agricultural resources according to the New Theory Agriculture Principle, (3) 
the effect of applying the New Theory Agriculture Principle in the management of agricultural 
resources, and (4) the problems and development guidelines. It is a quantitative and qualitative 
research. There were 2 groups 1) a questionnaire was used the sample size was 182 2) a group 
meeting, choosing a specific group of informants. Analyze quantitative data with software packages. 
Qualitatively, using content analysis, results 1) 57.70 percent were male, aged 51-60 years, 4 
graders, 3 members, own land 11-20 rai, rented 3-5 rai, male workers. use household labor 
agriculture No secondary occupation, income is greater than debt Use their own funds 2) Land 
allocation according to New Theory Agriculture, primary, land for housing, water resources and 
other agricultural activities 3) The results of participating in the project positively affect the 
environment. 4) Problems: Farmers can only comply with the initial stage. There are still problems 
with water resources. and market management. An initial development approach should add water 
reservoirs Production planning. Intermediate development guidelines should promote integration. 
Progressive development guidelines Work with the government and private sectors to build 
networks, find funding sources, and increase marketing. In conclusion, farmers are successful. 
 
Keywords : New Theory of Agriculture, Socioeconomic, Agricultural Products 
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Abstract 

 Doem Bang Nang Buat, Suphanburi, the area is quite dry. The New Theory Agriculture 
project has been brought to promote as an agricultural system that focuses on the management 
of water and land. The objectives were to study (1) the socio-economic conditions of farmers, (2) 
the management of agricultural resources according to the New Theory Agriculture Principle, (3) 
the effect of applying the New Theory Agriculture Principle in the management of agricultural 
resources, and (4) the problems and development guidelines. It is a quantitative and qualitative 
research. There were 2 groups 1) a questionnaire was used the sample size was 182 2) a group 
meeting, choosing a specific group of informants. Analyze quantitative data with software packages. 
Qualitatively, using content analysis, results 1) 57.70 percent were male, aged 51-60 years, 4 
graders, 3 members, own land 11-20 rai, rented 3-5 rai, male workers. use household labor 
agriculture No secondary occupation, income is greater than debt Use their own funds 2) Land 
allocation according to New Theory Agriculture, primary, land for housing, water resources and 
other agricultural activities 3) The results of participating in the project positively affect the 
environment. 4) Problems: Farmers can only comply with the initial stage. There are still problems 
with water resources. and market management. An initial development approach should add water 
reservoirs Production planning. Intermediate development guidelines should promote integration. 
Progressive development guidelines Work with the government and private sectors to build 
networks, find funding sources, and increase marketing. In conclusion, farmers are successful. 
 
Keywords : New Theory of Agriculture, Socioeconomic, Agricultural Products 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเหมาะสมแก่การทำ
การเกษตรเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ จึงประกอบอาชีพในภาคเกษตร และมี
การลงทุนทำธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ ได้แก่ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การผลิตประมง  และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่นำมาเป็นอาหารสำหรับประชากรภายในประเทศ และบางส่วนส่งออกไป
จำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้กลับมาภายในประเทศ เพราะฉะน้ัน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของประเทศจึงมาจาก
ภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายย่อยมี แนวโน้มจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งสถานการณ์และวิกฤตการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก ระดับประเทศ และชุมชนภายในประเทศ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยอย่าง
ต่อเน่ือง (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2560) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เมื่อปี พ.ศ. 2532 สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ด้วย
ความมั่นคงและยั่งยืน และทรงคิดค้นรูปแบบเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลใน
เขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วง และปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก ด้วยเหตุน้ี “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” จึงเป็นระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้
ในการเพาะปลูก  
 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพพื้นที ่ค่อนข้างแห้งแล้งข้อมูลจากแผนพัฒนา
การเกษตรระดับอำเภอ (สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช , 2563) ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการนำโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่เข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 
การจัดการทรัพยากรเกษตรในแต่ละด้าน ผลของการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้เพื ่อจัดการ
ทรัพยากรเกษตร รวมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ จึงได้ทำการศึกษา
หาแนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรอำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นรูปธรรม และบังเกิดความ
ย่ังยืนต่อไป 

วิธีดำเนินการ 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยผสม เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ
อำเภอเดิมบางนางบวชต้ังแต่ปี2560, 2561 และ ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 333 ราย  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การคำนวณด้วยวิธีของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 182 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย คำถาม 3 ตอน ได้แก่  ตอนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไป สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน พ้ืนที่ทำการเกษตร 
กิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน เป็นเกษตรกรประเภทใด ทำการเกษตรเน้นหนักประเภทใด รายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือน เป็นคำถามปลายเปิดแบบกรอกข้อมูล และคำถามปลายปิดแบบ เลือกตอบ (checklist) ตอนที่ 2 การนำ
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร ลักษณะคำถามแบบให้เลือกตอบ เป็นคำถามแบบสอง
ตัวเลือก คือ ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติมีจำนวน 5 ประเด็น คือ 1) การจัดการน้ำ 2) การจัดการพื้นที่ 3) การจัดการ
กระบวนการผลิต 4) การจัดการที่อยู่อาศัย 5) ด้านอื่นๆ ตอนที่ 3  ผลของการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านสิ่งแวดล้อมลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด 
โดยคำถามปลายปิดมีคำตอบให้เลือกตามระดับความสำคัญของผลสำเร็จจากการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการ
จัดการทรัพยากรเกษตร จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด 5 ระดับ  
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 การวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมประชุมกับ
ตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากรเกษตร เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการประชุมกลุ่มลักษณะคำถามเป็นการถามแบบปลายเปิด
เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างในประเด็นปัญหาแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2) ปัญหาด้านการ
แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ 3) ปัญหาด้านปัจจัยการผลิต 4) ปัญหาด้านการจัดการตลาด 5) ปัญหาด้านอื่น ๆ 
 แล้วนำปัญหาท่ีได้มาวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือให้ได้แนวทางการ
พัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ      
การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความเป็นเหตุ    
เป็นผล และการวิเคราะห์ SWOT 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 57.70 เป็นเพศชาย 
อายุเฉลี่ย 51-60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ส่วนใหญ่ไม่เป็นผู้นำชุมชน 
ทั้งหมดเป็นลูกค้า ธกส. มีพ้ืนที่ทำการเกษตร 11-20 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ของตนเอง และเช่าพ้ืนที่ทำการเกษตร 3-5 ไร่ 
มีแรงงานในครัวเรือนเป็นเพศชาย มีลักษณะการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว อาชีพหลักคือเกษตรกรกรรม ไม่มี
อาชีพรอง รายได้เฉลี่ย 50,000–99,999 บาท หนี้สินเฉลี่ย 10,000–49,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเอง 
พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน และมีแหล่งน้ำในพ้ืนที่แม้จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก
จึงเหมาะแก่การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ซึ่งเน้นการผลิต กิน และใช้ในครัวเรือนของตนเองก่อนเป็นขั้นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ คำกล่าวที่ว่าเป็นการผลิตเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวเป็นอันดับแรก ดังคำกล่าวที่ว่า “กินทุกอย่างที่
ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน” (เสรี พงศ์พิศ, 2549) 
 การจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  1) การจัดการน้ำ 2) การจัดการพื้นที่             
3) การจัดการกระบวนการผลิต 4) การจัดการที่อยู่อาศัย 5) ด้านอื่น ๆ การมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 100 มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ร้อยละ 52.7 มีสระน้ำขนาดเล็ก การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ (1) 
แหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 แบ่งสัดส่วนแหล่งน้ำร้อยละ10 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 34.6 แบ่งสัดส่วนแหล่ง
น้ำ ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 12.1 แบ่งสัดส่วนแหล่งน้ำ ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ (2) ที่พักอาศัย เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 87.5 แบ่งพ้ืนที่สร้างที่พักอาศัย ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 22.5 แบ่งพ้ืนที่สร้างที่พักอาศัย ร้อย
ละ 10 ของพ้ืนที่ (3) ข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าว ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 
18.13 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 12.08 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 45 ของพ้ืนที่ 
และร้อยละ 1.09 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 20 ของพื้นที่ (4) พืชผัก เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 แบ่ง
สัดส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชผัก ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 2.2 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชผักร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ (5) 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 44.0 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 
34.8 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 17.9 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ร้อยละ 5 ของพื้นที่ และร้อยละ 1.6 แบ่งสัดส่วนพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 15 ของพื้นที่ (6) เลี้ ยงสัตว์ 
เกษตรกรร้อยละ 37.1 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ (7) ประมง เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.7 
แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำประมง ร้อยละ 5 ของพื้นที่ และร้อยละ 0.5 แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำประมง ร้อยละ 25 ของพื้นที่ 
ขั้นที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เกษตรกรมีการจัดสรรพื้นที่ มีการบริหารพื้นที่แบ่งการทำกิจกรรมการเกษตรจัด
แบ่งเป็นโซนที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ปลูกข้าว พืชผัก รวมทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
จัดการพื้นที่การผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดข้ึนจาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตเชิงเด่ียว ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน มาเป็น
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 การวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ ่ม โดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมประชุมกับ
ตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากรเกษตร เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการประชุมกลุ่มลักษณะคำถามเป็นการถามแบบปลายเปิด
เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างในประเด็นปัญหาแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2) ปัญหาด้านการ
แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ 3) ปัญหาด้านปัจจัยการผลิต 4) ปัญหาด้านการจัดการตลาด 5) ปัญหาด้านอื่น ๆ 
 แล้วนำปัญหาท่ีได้มาวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือให้ได้แนวทางการ
พัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ      
การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความเป็นเหตุ    
เป็นผล และการวิเคราะห์ SWOT 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 57.70 เป็นเพศชาย 
อายุเฉลี่ย 51-60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน ส่วนใหญ่ไม่เป็นผู้นำชุมชน 
ทั้งหมดเป็นลูกค้า ธกส. มีพ้ืนที่ทำการเกษตร 11-20 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ของตนเอง และเช่าพ้ืนที่ทำการเกษตร 3-5 ไร่ 
มีแรงงานในครัวเรือนเป็นเพศชาย มีลักษณะการใช้แรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว อาชีพหลักคือเกษตรกรกรรม ไม่มี
อาชีพรอง รายได้เฉลี่ย 50,000–99,999 บาท หนี้สินเฉลี่ย 10,000–49,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเอง 
พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน และมีแหล่งน้ำในพ้ืนที่แม้จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก
จึงเหมาะแก่การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ซึ่งเน้นการผลิต กิน และใช้ในครัวเรือนของตนเองก่อนเป็นขั้นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ คำกล่าวที่ว่าเป็นการผลิตเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวเป็นอันดับแรก ดังคำกล่าวที่ว่า “กินทุกอย่างที่
ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน” (เสรี พงศ์พิศ, 2549) 
 การจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  1) การจัดการน้ำ 2) การจัดการพื้นที่             
3) การจัดการกระบวนการผลิต 4) การจัดการที่อยู่อาศัย 5) ด้านอื่น ๆ การมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 100 มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ร้อยละ 52.7 มีสระน้ำขนาดเล็ก การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ (1) 
แหล่งน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 แบ่งสัดส่วนแหล่งน้ำร้อยละ10 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 34.6 แบ่งสัดส่วนแหล่ง
น้ำ ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 12.1 แบ่งสัดส่วนแหล่งน้ำ ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ (2) ที่พักอาศัย เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 87.5 แบ่งพ้ืนที่สร้างที่พักอาศัย ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 22.5 แบ่งพ้ืนที่สร้างที่พักอาศัย ร้อย
ละ 10 ของพ้ืนที่ (3) ข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.7 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าว ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 
18.13 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 12.08 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 45 ของพ้ืนที่ 
และร้อยละ 1.09 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 20 ของพื้นที่ (4) พืชผัก เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 แบ่ง
สัดส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชผัก ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ และร้อยละ 2.2 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกพืชผักร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ (5) 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 44.0 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 
34.8 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ร้อยละ 17.9 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ร้อยละ 5 ของพื้นที่ และร้อยละ 1.6 แบ่งสัดส่วนพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 15 ของพื้นที่ (6) เลี้ ยงสัตว์ 
เกษตรกรร้อยละ 37.1 แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ (7) ประมง เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.7 
แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำประมง ร้อยละ 5 ของพื้นที่ และร้อยละ 0.5 แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำประมง ร้อยละ 25 ของพื้นที่ 
ขั้นที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เกษตรกรมีการจัดสรรพื้นที่ มีการบริหารพื้นที่แบ่งการทำกิจกรรมการเกษตรจัด
แบ่งเป็นโซนที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ปลูกข้าว พืชผัก รวมทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
จัดการพื้นที่การผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดข้ึนจาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตเชิงเด่ียว ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน มาเป็น

การผลิตภายใต้ความหลากหลายทางการผลิต (ธิติ โลหะปิยพรรณ, 2550) ข้ันที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง และ
ขั้นที่ 3 เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมทั้งขั้นกลาง และข้ัน
ก้าวหน้า 
 ตารางแสดงผลของการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจดัการทรัพยากรเกษตร  

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความสำคัญ 
1. ด้านสังคม 

1) สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2) การมีสุขภาพแข็งแรง 
3) ความสัมพันธ์ที่ดีในครัวเรือน 
4) ความมั่นคงด้านอาหาร 
5) พัฒนาความรู้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  
6) ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ 
7) เป็นกลไกช่วยขยายองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์เผยแพร่สู่

สังคม 
8) สามารถพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นสมาชิกเกษตรกรในเครือข่าย 
9) เกิดเครือข่ายความร่วมมือ  
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มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

น้อย 
ปานกลาง  

รวม 3.68 0.57 ปานกลาง 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1) สามารถลดทอนรายจ่ายในครัวเรือนได้ 
2) ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถแจกจ่าย และจำหน่ายได้ 
3) ลดต้นทุนการผลิต 
4) เพ่ิมรายได้ 
5) กระจายรายได้ตลอดทั้งปี 
6) ลดความเสี่ยงด้านราคา 
7) ลดความเสี่ยงด้านผลผลิต 
8) ลดการพ่ึงคนกลางทางการตลาด 

     9)   มีหลักประกันรายได้ในอนาคต (ไม้ยืนต้น) 

 
4.20 
4.20 
3.30 
3.30 
3.50 
3.20 
3.37 
3.37 
3.48  

 
0.83 
0.83 
0.62 
0.62 
0.65 
0.58 
0.77 
0.77 
0.66 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.54 0.70 ปานกลาง 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

1) มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
2) ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในท้องถ่ินเป็นหลักและใช้ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
3) ให้ความสำคัญในการรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและระบบ

นิเวศการเกษตร 
4) ลดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
5) ลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ 
6) ลดผลกระทบต่อทรัพยากรอากาศ 

 

 
3.39 
 
3.91 

 
4.30 
4.12 
4.12 
4.12 
 

 
0.77 

 
0.66 

 
0.62 
0.79 
0.79 
0.79 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.00 0.73 มาก 
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 เกษตรกรผู้ปฏิบัติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทั้งใน
เรื่องมีจิตสำนึกที ่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้ปัจจัยการผลิตที ่มีอยู ่ในท้องถิ่นเป็นหลักและใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญในการรักษาอนุรักษ์ ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการเกษตร และลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษากระบวนทัศน์ของเกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลการพัฒนาโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ทำให้สภาพแวดล้อม ด้านดิน มีความชุ่มชื้น อุดดมสมบูรณ์ ลดการใช้สารเคมี การกักเก็บน้ำไว้ในบ่อทำให้
นำน้ำมาใช้ในการเกษตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการเลี้ยงปลาในบ่อเพ่ือเสริมรายได้ ด้านสังคมทำให้สังคมใน
ครัวเรือนใช้เวลาไปกับการทำงานประกอบอาชีพ ไม่ไปเที่ยวเตร่หรือใช้เวลาเปล่าประโยชน์ ตลอดจนศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพเกษตรเสริมอื่น ด้านเศรษฐกิจพบว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ สามารถพึงตนเองได้ ทำให้มีรายได้พอเพียงและเหลือ เป็น     
เงินเก็บ (ทัศน์นันท์ เจริญสถาพงษ์, 2550)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร มีดังน้ี 
 ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
(1) ภัยธรรมชาติ ปัญหาที่พบคือปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมช่วงเวลา 3-4 เดือน 
(2) ขาดการบริหารจัดการน้ำท่ีดีของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 
(3) การขุดบ่อหรือสระน้ำกักเก็บไว้ใช้ยังไม่เพียงพอ แต่พ้ืนที่มีจำกัด 
 ปัญหาด้านการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ 
(1) เกษตรกรมีการแบ่งสัดส่วนตามสภาพพ้ืนที่เดิม ยังขาดการจัดการที่ดีเน่ืองจาก    
ขาดงบประมาณในการปรับพ้ืนที่ 
(2) ที่ดินเช่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพ หรือขุดขยายแหล่งน้ำเพ่ิมได้ 
 ปัญหาด้านการจัดการตลาด 
(1) ประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตต่ำ  
(2) ช่องทางตลาดเพ่ิมเติมเพ่ือลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  
(3) ขาดความรู้และทักษะด้านการตลาด เก่งแต่ผลิตทางเดียว 
(4) ขาดการวางแผนการตลาดที่ดี 
กำหนดแนวทางการพัฒนาการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้น 
(1) เพ่ิมพ้ืนที่เก็บน้ำในที่ดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง เพ่ือการบริหารทรัพยากรน้ำให้เพียงพอตลอดปี 
(2) วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามฤดูกาลเพ่ือกำหนดราคาท่ีคุ้มค่า 
(3) พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกร 
  แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง 
(1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เช่น การผลิต การตลาด และร่วมกันวางแผน
อย่างเป็นระบบ 
(2) สร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม สร้างเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดร่วมกันเพ่ือกำหนดราคาขายที่พึงพอใจ
(3) สร้างพลังร่วมแรงร่วมใจกันภายในกลุ่มก่อต้ัง สหกรณ์ หรือกลุ่มในชุมชน เพ่ือการต่อรองที่เข้มแข็งมากข้ึน เพราะ
หากมีจำนวนและปริมาณสินค้าท่ีมากพอจะทำให้ได้เปรียบในการต่อรองราคาสินค้า 
           แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 3 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้า 
(1) ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด 
(2) ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภายนอก 
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 เกษตรกรผู้ปฏิบัติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทั้งใน
เรื่องมีจิตสำนึกที ่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้ปัจจัยการผลิตที ่มีอยู ่ในท้องถิ่นเป็นหลักและใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญในการรักษาอนุรักษ์ ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศการเกษตร และลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษากระบวนทัศน์ของเกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลการพัฒนาโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ทำให้สภาพแวดล้อม ด้านดิน มีความชุ่มชื้น อุดดมสมบูรณ์ ลดการใช้สารเคมี การกักเก็บน้ำไว้ในบ่อทำให้
นำน้ำมาใช้ในการเกษตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการเลี้ยงปลาในบ่อเพ่ือเสริมรายได้ ด้านสังคมทำให้สังคมใน
ครัวเรือนใช้เวลาไปกับการทำงานประกอบอาชีพ ไม่ไปเที่ยวเตร่หรือใช้เวลาเปล่าประโยชน์ ตลอดจนศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพเกษตรเสริมอื่น ด้านเศรษฐกิจพบว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ สามารถพึงตนเองได้ ทำให้มีรายได้พอเพียงและเหลือ เป็น     
เงินเก็บ (ทัศน์นันท์ เจริญสถาพงษ์, 2550)   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร มีดังน้ี 
 ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
(1) ภัยธรรมชาติ ปัญหาที่พบคือปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมช่วงเวลา 3-4 เดือน 
(2) ขาดการบริหารจัดการน้ำท่ีดีของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 
(3) การขุดบ่อหรือสระน้ำกักเก็บไว้ใช้ยังไม่เพียงพอ แต่พ้ืนที่มีจำกัด 
 ปัญหาด้านการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ 
(1) เกษตรกรมีการแบ่งสัดส่วนตามสภาพพ้ืนที่เดิม ยังขาดการจัดการที่ดีเน่ืองจาก    
ขาดงบประมาณในการปรับพ้ืนที่ 
(2) ที่ดินเช่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพ หรือขุดขยายแหล่งน้ำเพ่ิมได้ 
 ปัญหาด้านการจัดการตลาด 
(1) ประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตต่ำ  
(2) ช่องทางตลาดเพ่ิมเติมเพ่ือลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  
(3) ขาดความรู้และทักษะด้านการตลาด เก่งแต่ผลิตทางเดียว 
(4) ขาดการวางแผนการตลาดที่ดี 
กำหนดแนวทางการพัฒนาการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรเกษตร 
 แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้น 
(1) เพ่ิมพ้ืนที่เก็บน้ำในที่ดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง เพ่ือการบริหารทรัพยากรน้ำให้เพียงพอตลอดปี 
(2) วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามฤดูกาลเพ่ือกำหนดราคาท่ีคุ้มค่า 
(3) พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกร 
  แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง 
(1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เช่น การผลิต การตลาด และร่วมกันวางแผน
อย่างเป็นระบบ 
(2) สร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม สร้างเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดร่วมกันเพ่ือกำหนดราคาขายที่พึงพอใจ
(3) สร้างพลังร่วมแรงร่วมใจกันภายในกลุ่มก่อต้ัง สหกรณ์ หรือกลุ่มในชุมชน เพ่ือการต่อรองที่เข้มแข็งมากข้ึน เพราะ
หากมีจำนวนและปริมาณสินค้าท่ีมากพอจะทำให้ได้เปรียบในการต่อรองราคาสินค้า 
           แนวทางพัฒนา ข้ันที่ 3 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้า 
(1) ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือสร้างเครือข่ายและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต และการตลาด 
(2) ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภายนอก 

(3) เครือข่ายจะทำให้เพ่ิมช่องทางการตลาด เช่นการส่งออกไปต่างประเทศ เกษตรกรจะจำหน่ายสินค้าได้ในปริมาณ 
และราคาท่ีสูงข้ึน  
 ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข คือ การกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการตลอดปี และเงินทุนของ
เกษตรกรในการที่จะขยายปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีข้ึน ทำให้การ
พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่สามารถไปต่อข้ันที่ 2 ได้สำเร็จ 

สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร           
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร    
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน และมีแหล่งน้ำในพื้นที่แม้จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กจึงเหมาะแก่การทำเกษตร
แบบทฤษฎีใหม่ ซึ่งเน้นการผลิต กิน และใช้ในครัวเรือนของตนเองก่อนเป็นข้ันต้น มีการจัดการทรัพยากรเกษตรตาม
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ข้ันที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้น  เกษตรกรมีการจัดสรรพ้ืนที่ มีการบริหารพ้ืนที่แบ่งการทำ
กิจกรรมการเกษตรจัดแบ่งเป็นโซนที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ปลูกข้าว พืชผัก รวมทั้งไม้ผลไม้ยืนต้น ก่อให้เกิดรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนจากการบริหารจัดการพ้ืนที่การผลิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่เกิดขึ้นจาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตเชิงเดี่ยว ที่ไม่มีรูปแบบ
แน่นอน มาเป็นการผลิตภายใต้ความหลากหลายทางการผลิต ข้ันที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง และข้ันที่ 3 เกษตร
ทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมทั้งข้ันกลาง และข้ันก้าวหน้า 
ผลของการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดการทรัพยากรเกษตร เกษตรกรผู้ปฏิบัติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มีผล
ต่อการดำเนินชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทั้งในเรื่องมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มีอยู่ในท้องถ่ินเป็นหลักและใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญในการรักษาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศการเกษตร และลดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน น้ำ และอากาศ   ปัญหาที่สำคัญคือ เกษตรกร         
ยังดำเนินกิจกรรมได้เพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ข้ันต้น ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านแหล่งน้ำ การแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ และด้านการ
จัดการตลาด  สาเหตุที่เกษตรกรยังพัฒนาไม่ถึงข้ึนที่ 2 และข้ันที่ 3 เน่ืองจากเมื่อจบโครงการงบสนับสนุนจากภาครัฐ
สิ้นสุดลง เกษตรกรขาดงบประมาณ และองค์ความรู้ในการที่จะดำเนินการต่อจึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนิน
กิจกรรมในลำดับข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้น ควรเพ่ิม
พื้นที่เก็บน้ำในที่ดินให้เพียงพอตลอดปี วางแผนการผลิตเพื่อกำหนดราคาที่คุ้มค่า พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้แก่เกษตรกร แนวทางพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบ ควรสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มและสร้างเครือข่าย  ควรสร้างพลัง
ภายในกลุ่มเพ่ือการต่อรองที่เข้มแข็ง แนวทางพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันก้าวหน้า  ควรร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
จากภายนอก เครือข่ายจะทำให้เพ่ิมช่องทางการตลาด เช่นการส่งออกไปต่างประเทศ เกษตรกรจะจำหน่ายสินค้าได้
ในปริมาณ และราคาท่ีสูงข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ดร.สัจจา 
บรรจงศิริ  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความต้ังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่าคณาจารย์
ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
แด่บิดา มารดา และผู้มี พระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียง      
ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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การศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลน 

ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง 
 

สิรภพ ดิษสุธรรม1 อัยยะ จันทรศิร2ิ* 

 

บทคัดย่อ 
เอนไซม์เซลลูเลสเป็นเอนไซม์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20 ในตลาดเอนไซม์โลก โดยใช้ในการย่อยสลาย

พันธะเคมีชนิดพันธะไกลโคไซด์ในเซลลูโลสให้เป็นโมเลกุลน้ำตาลกลูโคส ทำให้เอนไซม์เซลลูเลสเป็นตัวเร่งชีวภาพที่เป็นที่
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลาย
เซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ระเบียบวิธีวิจัยดำเนินการโดยการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
โคโลนีของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส การเก็บเกี่ยวเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส และการวัดค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ ผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัด
ระยอง จำนวน 13 ไอโซเลท สามารถผลิตเอนไซม์เซลลเูลสที่มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนส (CMCase) ระหว่าง 0.078 ± 0.002 
ถึง 0.096 ± 0.004 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมด (FPase) ระหว่าง 0.049 ± 
0.002 ถึง 0.067 ± 0.008 ยูนิตต่อมิลลิลิตร แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซเลท B07 เป็น
แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่มีค่ากิจกรรมเซลลูเลสสูงกว่าไอโซเลทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และเหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาต่อ
ในอนาคต 

คำสำคัญ : ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส ป่าชายเลน 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระยอง 21120 
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Study on cellulase activity of cellulolytic bacteria isolated from Tung Prongthong 
mangrove forest in Rayong Province 
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Abstract 
  Cellulases account for 20% of the world enzyme market. They are the enzymes that hydrolyze 
cellulose to liberate glucose molecules by cleaving glycosidic bonds of cellulose. Therefore, cellulases have 
become focal biocatalysts in various industries. This research aimed to conduct the determination of 
cellulase activity of the cellulolytic bacteria isolated from Tung Prongthong mangrove forest in Rayong 
Province. The research methodology was carried out by the investigation of bacterial colony morphology, 
the harvest of the cellulases, and the determination of cellulase activity. The results showed that the 
isolated thirteen cellulolytic bacteria yielded the endoglucanase (CMCase) activity of 0.078 ± 0.002 to 0.096 
± 0.004 U/mL and the total cellulase (FPase) activity of 0.049 ± 0.002 to 0.067 ± 0.008 U/mL. Remarkably, 
the cellulolytic bacteria isolate B05, B06 and B07 were considered as the highly effective cellulolytic bacteria 
which could be applied in further related studies. 
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บทนำ 

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมกระบวนการชีวภาพกำลังให้ความสนใจในกระบวนผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
กระบวนการผลิตที่มีการนำตัวเร่งชีวภาพ (Biocatalyst) หรือเอนไซม์ (Enzyme) มาใช้ในกระบวนการ เอนไซม์ที่นิยมนำมาใช้
และมีส่วนแบ่งทางการค้าสูง คือ เอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) โดยมีส่วนแบ่งทางการค้าของตลาดเอนไซม์โลกถึงร้อยละ 20 
[1, 2] เซลลูเลสเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียและกลุ่มเชื้อรา มีความสามารถในการย่อยสลายพันธะเคมี
ชนิดพันธะไกลโคไซด์ (Glycosidic bond) ในเซลลูโลส (Cellulose) ซึ ่งเป ็นองค์ประกอบหลักของล ิกโนเซลลูโลส 
(Lignocellulose) ให้กลายเป็นน้ำตาลเซลโลไบโอส (Cellobiose) และน้ำตาลกลูโคส (Glucose) ตามลำดับ [3]  

เอนไซม์เซลลูเลสแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เอนโดกลูคาเนส (Endoglucanase) เอกโซกลูคาเนส (Exoglucanase) 
และบีตา-กลูโคสิเดส ( -Glucosidase) [1] เอนไซม์ทั้งหมดจะทำงานร่วมกันในการย่อยสลายเซลลูโลส โดยเอนโดกลูคาเนส
จะย่อยเซลลูโลสที่เป็นโครงสร้างผลึกให้เป็นเซลลูโลสแบบสายโซ่ จากนั้นเอกโซกลูคาเนสจะย่อยเซลลูโลสแบบสายโซ่ให้เป็น
น้ำตาลเซลโลไบโอส และบีตา-กลูโคสิเดสจะย่อยน้ำตาลเซลโลไบโอสให้เป็นน้ำตาลกลูโคส [4] 

การย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เป็นวิธีการที่มีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยวิธีการทางเคมี เนื่องจากไม่มีการปลดปล่อยน้ำอุณหภูมิสูงที่ใช้ใน
การหล่อเย็นระหว่างกระบวนการผลิตและไม่มีสารเคมีตกค้างหลังจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
เหตุผลความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้การย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากจุลินทรีย์กลุ่ม
แบคทีเรียและกลุ่มเชื้อราจึงเป็นที่นิยม ส่งผลให้มีความต้องการใช้เอนไซม์เซลลูเลสสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแหล่งธรรมชาติภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนของเอนไซม์เซลลูเลสที่ต้องนำเข้า
จากต่างประเทศ จึงเป็นการศึกษาวิจัยที่ไม่สามารถละเลยไปได้ 

งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินของป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง 
ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
ดินของป่าชายเลนมีการทับถมของคาร์บอนอินทรีย์โดยเฉพาะกลุ่มลิกโนเซลลูโลส จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียย่อย
สลายเซลลูโลส ทำให้ดินของป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส การหาค่ากิจกรรม
เอนไซม์เซลลูเลสที่ทำการศึกษา ได้แก่ ค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนส เนื่องจากเป็นเอนไซม์เซลลูเลสชนิดหลักของแบคทีเรีย และ
ค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาพรวมในการย่อยสลายเซลลูโลสของเอนไซม์ แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ที่มีข้อดี
เหนือกว่าเชื้อราในด้านความเร็วในการเจริญเติบโตและความสะดวกในการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยพันธุวิศวกรรม ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่แยกได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ภายในประเทศทดแทนเอนไซม์เซลลูเลสที่ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม 

วิธีดำเนินการ 
 1. การเพาะเลี้ยงและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 
 แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่ใช้งานวิจัยนีจ้ำนวน 13 ไอโซเลท (Isolate) นำมาจากงานวิจัยของสิรภพและคณะ [5] 
โดยเป็นแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562  
 ทำการเพาะเลี ้ยงแบคทีเรียแต่ละไอโซเลทในหลอดอาหารเหลวสูตร Tryptone Soya Broth (TSB) (HiMedia, 
อินเดีย) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการถ่ายเชื้อลงไปในจาน
อาหารแข็งสูตร Tryptone Soya Agar (TSA) (HiMedia, อินเดีย) ด้วยวิธี Streak plate บ่มจานอาหารแข็งที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อแบคทีเรียปรากฏเป็นโคโลนี (Colony) บนจานอาหารแข็ง จึงทำการบันทึกลักษณะ
สัณฐานวิทยาโคโลนีของแบคทีเรีย 
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 2. การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 
 ทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสแต่ละไอโซเลทเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อแบคทีเรีย  โดยเพาะเลี้ยงในหลอด
อาหารเหลวสูตร TSB ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นนำหัวเช้ือ
แบคทีเรียปริมาตร 50 ไมโครลิตรถ่ายลงในขวดอาหารเหลวสูตร CMC [6] ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เขย่า 120 รอบต่อนาที  
 การเก็บเกี่ยวเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ดำเนินการโดยการปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง นำอาหารเหลว
สูตร CMC ที่เพาะเลี้ยงแบคทีเรียครบกำหนดระยะเวลาถ่ายลงในหลอดปั่นเหวี่ยง (Centrifuge tube) จากนั้นปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (Digicen 21R, Ortoalresa, สเปน) ที่ความเร็วรอบ 3,500 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 10 นาที เก็บเกี่ยวเฉพาะสารละลายส่วนใสหรือเอนไซม์เซลลูเลสดิบ (Crude cellulase) ซึ่งแยกชั้นอยู่ด้านบนของ
หลอดปั่นเหวี่ยง เก็บรักษาเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

3. การวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 
 การวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่ผลิตได้ในงานวิจัยนี้ เป็นการวัดค่ากิจกรรมเอนโด 
กลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase และค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase โดยดำเนินการตามวิธีการจาก
งานวิจัยของ Chantarasiri [7]  
 การวัดค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ดำเนินการโดยผสมเอนไซม์เซลลูเลสดิบปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตรในสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ (Enzymatic reaction mixture) ที่ประกอบด้วยผง Carboxymethyl cellulose 
(CMC) (Alfa Aesar, สหราชอาณาจักร) ปริมาณ 0.02 กรัม ในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (Phosphate buffer) ความ
เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ ค่าความเป็นกรดด่าง 7.0 (Ajax Finechem, นิวซีแลนด์) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มสารละลาย
ปฏิกิริยาเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เขย่าที่ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาจึงวัดปริมาณ
น้ำตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเอนไซม์ด้วยวิธี DNS [8] นำค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้คำนวณเปน็ค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสในหน่วยยูนิตต่อมิลลิลิตร (U/mL) โดยเทียบค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสกับแผนภูมิมาตรฐานน้ำตาล
กลูโคส y = 0.1599x + 0.0819 (ค่า R² = 0.988) การคำนวณค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของวิสูต [9] 
 การวัดค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ดำเนินการโดยผสมเอนไซม์เซลลูเลสดิบปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตรในสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ที่ประกอบด้วยกระดาษกรอง (Filter paper) หมายเลข 1 (Whatman, สหรัฐอเมริกา) 
น้ำหนัก 50 มิลลิกรัม ในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต ความเข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์  ค่าความเป็นกรดด่าง 7.0 (Ajax 
Finechem, นิวซีแลนด์) ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร บ่มสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เขย่าที่ 120 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาจึงวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเอนไซมด์้วยวิธี 
DNS [8] นำค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้คำนวณเป็นค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสในหน่วยยูนิตต่อมิลลิลิตร (U/mL) โดย
เทียบค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสกับแผนภูมิมาตรฐานน้ำตาลกลูโคส y = 0.1599x + 0.0819 (ค่า R² = 0.988) การคำนวณค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของวิสูต [9] 
  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Tukey ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม R รุ่น 
4.1.1 [7, 10] 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
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 2. การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 
 ทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสแต่ละไอโซเลทเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อแบคทีเรีย  โดยเพาะเลี้ยงในหลอด
อาหารเหลวสูตร TSB ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นนำหัวเช้ือ
แบคทีเรียปริมาตร 50 ไมโครลิตรถ่ายลงในขวดอาหารเหลวสูตร CMC [6] ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เขย่า 120 รอบต่อนาที  
 การเก็บเกี่ยวเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ดำเนินการโดยการปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง นำอาหารเหลว
สูตร CMC ที่เพาะเลี้ยงแบคทีเรียครบกำหนดระยะเวลาถ่ายลงในหลอดปั่นเหวี่ยง (Centrifuge tube) จากนั้นปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (Digicen 21R, Ortoalresa, สเปน) ที่ความเร็วรอบ 3,500 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 10 นาที เก็บเกี่ยวเฉพาะสารละลายส่วนใสหรือเอนไซม์เซลลูเลสดิบ (Crude cellulase) ซึ่งแยกชั้นอยู่ด้านบนของ
หลอดปั่นเหวี่ยง เก็บรักษาเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

3. การวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส 
 การวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่ผลิตได้ในงานวิจัยนี้ เป็นการวัดค่ากิจกรรมเอนโด 
กลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase และค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase โดยดำเนินการตามวิธีการจาก
งานวิจัยของ Chantarasiri [7]  
 การวัดค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ดำเนินการโดยผสมเอนไซม์เซลลูเลสดิบปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตรในสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ (Enzymatic reaction mixture) ที่ประกอบด้วยผง Carboxymethyl cellulose 
(CMC) (Alfa Aesar, สหราชอาณาจักร) ปริมาณ 0.02 กรัม ในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (Phosphate buffer) ความ
เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ ค่าความเป็นกรดด่าง 7.0 (Ajax Finechem, นิวซีแลนด์) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร บ่มสารละลาย
ปฏิกิริยาเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เขย่าที่ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาจึงวัดปริมาณ
น้ำตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเอนไซม์ด้วยวิธี DNS [8] นำค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้คำนวณเปน็ค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสในหน่วยยูนิตต่อมิลลิลิตร (U/mL) โดยเทียบค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสกับแผนภูมิมาตรฐานน้ำตาล
กลูโคส y = 0.1599x + 0.0819 (ค่า R² = 0.988) การคำนวณค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของวิสูต [9] 
 การวัดค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ดำเนินการโดยผสมเอนไซม์เซลลูเลสดิบปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตรในสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ที่ประกอบด้วยกระดาษกรอง (Filter paper) หมายเลข 1 (Whatman, สหรัฐอเมริกา) 
น้ำหนัก 50 มิลลิกรัม ในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอสเฟต ความเข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์  ค่าความเป็นกรดด่าง 7.0 (Ajax 
Finechem, นิวซีแลนด์) ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร บ่มสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เขย่าที่ 120 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาจึงวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเอนไซมด์้วยวิธี 
DNS [8] นำค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่วัดได้คำนวณเป็นค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสในหน่วยยูนิตต่อมิลลิลิตร (U/mL) โดย
เทียบค่าปริมาณน้ำตาลกลูโคสกับแผนภูมิมาตรฐานน้ำตาลกลูโคส y = 0.1599x + 0.0819 (ค่า R² = 0.988) การคำนวณค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของวิสูต [9] 
  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Tukey ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม R รุ่น 
4.1.1 [7, 10] 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยาโคโลนีของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 
 แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสซึ่งคัดแยกได้จากดินป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ทั้ง 13 ไอโซเลทสามารถ
เจริญเป็นโคโลนีได้บนจานอาหารแข็งสูตร TSA และมีลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีที่แตกต่างกันแสดงดังตารางที่ 1 งานวิจัยที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าดินป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการคัดแยกแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส เนื่องจากป่าชายเลน
เป็นระบบนิเวศที่มีการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ซึ่งมีที่มาจากซากอินทรีย์ของพืชในป่าชายเลนไว้ในชั้นดินตะกอน ดังนั้นป่าชาย
เลนจึงเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส [11] 
 
ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทและลักษณะสัณฐานวิทยาโคโลนีของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสซึ่งคัดแยกได้จากดินป่าชายเลนทุ่ง
โปรงทอง จังหวัดระยอง 

รหัสไอโซเลท สีโคโลน ี รูปร่างโคโลน ี ขอบโคโลน ี การยกตัวของโคโลน ี
B02 ครีม Circular Entire Convex 
B04 ครีม Irregular Undulate Raised 
B05 ครีม Irregular Undulate Flat 
B06 ครีม Circular Entire Convex 
B07 ส้ม Circular Entire Convex 
B08 ขาวใส Irregular Undulate Flat 
F02 ขาวใส Irregular Undulate Flat 
F03 ครีม Irregular Undulate Flat 
F04 ครีม Irregular Undulate Flat 
F05 เหลือง Circular Entire Convex 
F06 ครีม Irregular Lobate Flat 
F07 ครีม Irregular Undulate Raised 
F08 ครีม Irregular Undulate Flat 

 
 2. การวัดค่ากิจกรรมเอนไซมเ์ซลลเูลส 
 การวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่ผลิตได้จากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสในงานวิจัยนี้
เป็นการวัดค่ากิจกรรมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การวัดค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ซึ่งเอนไซม์เซลลูเลส
ชนิดหลักที่ผลิตได้จากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส และค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ซึ่งสะท้อน
ภาพรวมในการย่อยสลายเซลลูโลสของเอนไซม์ 
 ผลการวิจัยพบว่าค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสซึ่งคัดแยก
ได้จากดินป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง มีค่าระหว่าง 0.078 ± 0.002 ถึง 0.096 ± 0.004 ยูนิตต่อมิลลิลิตร โดย
แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส จำนวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท B02 ไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซเลท B07 
จัดเป็นแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase สูงกว่าไอโซเลทอื่นอย่างมี
นัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 ค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสซึ่งคัดแยกได้จากดินป่าชายเลน
ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง มีค่าระหว่าง 0.049 ± 0.002 ถึง 0.067 ± 0.008 ยูนิตต่อมิลลิลิตร โดยแบคทีเรียย่อยสลาย
เซลลูโลส จำนวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 ไอโซเลท B07 และไอโซเลท B08 จัดเป็นแบคทีเรียย่อย
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สลายเซลลูโลสที่มคี่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase สูงกว่าไอโซเลทอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 
2     
 
ตารางที่ 2 ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่ผลิตได้จากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 

รหัสไอโซเลท 
ค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนส 
หรือค่ากิจกรรม CMCase  

(ยูนิตต่อมลิลลิิตร) 

ค่ากิจกรรมเซลลเูลสทั้งหมด 
หรือค่ากิจกรรม FPase  

(ยูนิตต่อมลิลลิิตร) 
B02 0.094 ± 0.002 b 0.062 ± 0.012 bc 
B04 0.090 ± 0.001 ab 0.062 ± 0.004 bc 
B05 0.096 ± 0.004 b 0.066 ± 0.005 c 
B06 0.091 ± 0.002 b 0.065 ± 0.002 c 
B07 0.094 ± 0.002 b 0.067 ± 0.008 c 
B08 0.089 ± 0.001 ab 0.064 ± 0.002 c 
F02 0.084 ± 0.003 ab 0.054 ± 0.004 ab 
F03 0.087 ± 0.001 ab 0.054 ± 0.001 ab 
F04 0.089 ± 0.001 ab  0.049 ± 0.006 a 
F05 0.089 ± 0.001 ab 0.061 ± 0.007 bc 
F06 0.078 ± 0.002 a 0.055 ± 0.002 ab 
F07 0.088 ± 0.001 ab 0.049 ± 0.002 a 
F08 0.084 ± 0.001 ab 0.054 ± 0.002 ab 

หมายเหตุ ตัวยกตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Tukey ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสชนิด Bacillus cereus สายพันธุ์ JD0404 ซึ่งคัดแยกได้จากดิน
ป่าชายเลนปากแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ที่ 1.78 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
[11] สาเหตุทีค่่ากิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลสที่ไดจ้ากแบคทีเรยีย่อยสลายเซลลูโลสในงานวิจัยนี้มีค่าค่อนข้างต่ำ อาจเกิดจากปัจจยั
ด้านสภาวะแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง รวมถึงปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมของปฏิกิริยาเอนไซม์ เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็น
กรดด่าง ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยต่อไป 
 ดังนั้นแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่คัดแยกได้จากดินป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ที่มีศักยภาพและมี
ความน่าสนใจในการนำไปวิจัยพัฒนา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ภายในประเทศทดแทน
เอนไซม์เซลลูเลสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซเลท B07 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัด
ระยอง จำนวน 13 ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่า
กิจกรรม CMCase ที่ค่าระหว่าง 0.078 ± 0.002 ถึง 0.096 ± 0.004 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่า
กิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ที่ค่าระหว่าง 0.049 ± 0.002 ถึง 0.067 ± 0.008 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ซึ่ง
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สลายเซลลูโลสที่มคี่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase สูงกว่าไอโซเลทอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 
2     
 
ตารางที่ 2 ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของเอนไซม์เซลลูเลสดิบที่ผลิตได้จากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 

รหัสไอโซเลท 
ค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนส 
หรือค่ากิจกรรม CMCase  

(ยูนิตต่อมลิลลิิตร) 

ค่ากิจกรรมเซลลเูลสทั้งหมด 
หรือค่ากิจกรรม FPase  

(ยูนิตต่อมลิลลิิตร) 
B02 0.094 ± 0.002 b 0.062 ± 0.012 bc 
B04 0.090 ± 0.001 ab 0.062 ± 0.004 bc 
B05 0.096 ± 0.004 b 0.066 ± 0.005 c 
B06 0.091 ± 0.002 b 0.065 ± 0.002 c 
B07 0.094 ± 0.002 b 0.067 ± 0.008 c 
B08 0.089 ± 0.001 ab 0.064 ± 0.002 c 
F02 0.084 ± 0.003 ab 0.054 ± 0.004 ab 
F03 0.087 ± 0.001 ab 0.054 ± 0.001 ab 
F04 0.089 ± 0.001 ab  0.049 ± 0.006 a 
F05 0.089 ± 0.001 ab 0.061 ± 0.007 bc 
F06 0.078 ± 0.002 a 0.055 ± 0.002 ab 
F07 0.088 ± 0.001 ab 0.049 ± 0.002 a 
F08 0.084 ± 0.001 ab 0.054 ± 0.002 ab 

หมายเหตุ ตัวยกตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ Tukey ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสชนิด Bacillus cereus สายพันธุ์ JD0404 ซึ่งคัดแยกได้จากดิน
ป่าชายเลนปากแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่ากิจกรรม CMCase ที่ 1.78 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
[11] สาเหตุทีค่่ากิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลสที่ไดจ้ากแบคทีเรยีย่อยสลายเซลลูโลสในงานวิจัยนี้มีค่าค่อนข้างต่ำ อาจเกิดจากปัจจยั
ด้านสภาวะแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง รวมถึงปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมของปฏิกิริยาเอนไซม์ เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็น
กรดด่าง ซึ่งต้องศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยต่อไป 
 ดังนั้นแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่คัดแยกได้จากดินป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ที่มีศักยภาพและมี
ความน่าสนใจในการนำไปวิจัยพัฒนา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ภายในประเทศทดแทน
เอนไซม์เซลลูเลสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซเลท B07 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัด
ระยอง จำนวน 13 ไอโซเลท พบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสหรือค่า
กิจกรรม CMCase ที่ค่าระหว่าง 0.078 ± 0.002 ถึง 0.096 ± 0.004 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่า
กิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมดหรือค่ากิจกรรม FPase ที่ค่าระหว่าง 0.049 ± 0.002 ถึง 0.067 ± 0.008 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ซึ่ง

แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซเลท B07 มีความน่าสนใจในการนำไปวิจัยพัฒนาต่อไป 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต คือ การระบุชนิดของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่คัดแยกได้ด้วยวิธีอณูชีววิทยา และ
การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ 
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แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ์ บุญเครือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศริิ1  และ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ2 

บทคัดย่อ 

  ข้าวหอมมะลิมีเอกลักษณ์ด้านกลิ่นที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวตามธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่ว
โลก พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนทีอ่ำเภอบัวใหญ่ เกษตรกรประสบปัญหา
ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลายประการ จึงได้ทำการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตและการจัดการส่วน
ประสมการตลาด ปัญหาในการผลิต เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ปี 2563/64 จำนวน 388 ราย เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาในด้านต้นทุน
การผลิต ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง และขาดการความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวไว้ใช้เอง การแปรรูป และขาดความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน ผลผลิตมีราคาต่ำ แนวทางในการพัฒนาด้านปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และสนับสนุนปัจจัยในการผลิต ด้านการผลิต ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด้านความรู้ของเกษตรกร หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เปลี่ยนวิธีการจำหน่ายข้าวจากขายให้โรงสีหันมารวมกลุ่มเพ่ือ
รวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และมีการขายผ่านออนไลน์  

คำสำคัญ :  แนวทางการพัฒนาการผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดนครราชสีมา 

         

1 รศ.ดร., แขนงวิชาการจัดการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120 
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แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ์ บุญเครือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศริิ1  และ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ2 

บทคัดย่อ 

  ข้าวหอมมะลิมเีอกลักษณ์ด้านกลิ่นที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวตามธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่ว
โลก พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนทีอ่ำเภอบัวใหญ่ เกษตรกรประสบปัญหา
ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลายประการ จึงได้ทำการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตและการจัดการส่วน
ประสมการตลาด ปัญหาในการผลิต เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ปี 2563/64 จำนวน 388 ราย เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาในด้านต้นทุน
การผลิต ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง และขาดการความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวไว้ใช้เอง การแปรรูป และขาดความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน ผลผลิตมีราคาต่ำ แนวทางในการพัฒนาด้านปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และสนับสนุนปัจจัยในการผลิต ด้านการผลิต ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด้านความรู้ของเกษตรกร หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เปลี่ยนวิธีการจำหน่ายข้าวจากขายให้โรงสีหันมารวมกลุ่มเพ่ือ
รวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และมีการขายผ่านออนไลน์  

คำสำคัญ :  แนวทางการพัฒนาการผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดนครราชสีมา 
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Guidelines for developing production potential  of  Khoa Dawk Mali 105 Rice                        
In the area Buayai District, Nakhonratchasima Province 

Waraporn Bunkhuear, Associate Professor Dr.Sujja Banchongsiri1 and Dr.Wattanai Onsamran2 

Abstract 

  Khoa Hom Mali is unique in that it has a distinctive aroma that is unique in nature. It is 
preferred by consumers around the world. Most of the Khoa Hom Mali cultivation areas in Thailand in the 
northeastern region. In the area of Bua Yai District Farmers many problems in Khoa Hom Mali rice production. 
Therefore, a study was conducted on the Guidelines for developing production potential  of Khoa Dawk 
Mali 105 Rice In the area Buayai District, Nakhonratchasima Province. The objectives of this research were to 
study basic data of farmer socio-economy. Production conditions and marketing mix management, 
production problems To find Guidelines for developing production potential  of  Khoa Dawk Mali 105 Rice 
The subjects in this study were 388 farmers who grew ‘Khao Dawk Mali 105’ registered with the Bua Yai 
District Agriculture Office in 2020/21.  Data were collected using an interview form. and group meetings to 
analyze and find ways to development The study found Farmers face problems in terms of production 
costs. expensive inputs and lack of knowledge about soil improvement Use of fertilizers to produce organic 
fertilizers for your own use production of rice seeds for own use, processing, and lack of knowledge in 
applying for certification low-priced produce development guidelines in terms of production factors 
Encourage farmers to join groups in purchasing production factors and supporting factors in production. and 
support good quality rice grains for farmers knowledge of farmers Government agencies organize training to 
provide knowledge in various fields. Promote the use of fertilizers according to soil analysis values. to reduce 
production costs Change the way of selling rice from selling to mills turned to group together to form a 
group for processing and selling and are sold online. 
 
 
Keywords: Guidelines for developing production potential,  Khoa Dawk Mali 105 Rice, Nakhonratchasima 

Province 
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ประเทศไทยมีพ้ืนฐานในการทำการเกษตรเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพที่มีมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 
เป็นอาชีพที่มีค่าทางสังคมและวัฒนธรรมเน่ืองจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นหลัก และข้าวนับเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจสำคัญของ
ประเทศ ทั้งในด้านการบริโภค และการเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อภาวะ
เศรษฐกิจภูมิภาค เนื ่องจากเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศ ที ่ครอบคลุมพื ้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ข้าวหอมมะลิถือเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่คนทั่วโลกรู้จักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเอกลักษณ์ด้านกลิ่นที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับ
เฉพาะตัวตามธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารที่ทำให้เกิดความหอมที่มีลักษณะคล้ายกลิ่นหอมของใบเตยและดอกชมนาด เมื่อหุงสุก
แล้วลักษณะ ของเมล็ดข้าวสุกยังมีสีขาวราวกับดอกมะลิ เน้ือสัมผัสเหนียวนุ่ม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ประเทศไทย
ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหน่ึง พ้ืนที่ที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีที่สุดคือทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
จังหวัดคือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี สาเหตุที่ข้าวหอมมะลิปลูกในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้แล้วมีคุณภาพดี เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นนาดอน  (ประตูสู่อีสาน, 2565)  
 ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ ในปีเพาะปลูก 2563/64 ทั้งหมด 25.6 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ    
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 24.9 ล้านไร่ (กร มส่งเสริมการเกษตร, 256) จังหวัด
นครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 3 ล้านไร่ อำเภอบัวใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 188,533ไร่ (สำนักงานเกษตรอำเภอ
บัวใหญ่, 2563, น. 10) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การทำนาส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก 
ได้แก่ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ข้าวเจ้า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105         
แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาในการทำนาหลายประการ เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาฝนมาล่าช้า ขาดแหล่งน้ำ
ชลประทาน เกิดโรคไหม้ข้าวระบาดในบางปี และเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ด้านต่างๆ ในการผลิตข้าว ทำให้ประสิทธิภาพใน
การการผลิตข้าวต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือที่จะได้นำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 

วิธีดำเนินการ 

 วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาปี 2563/64 จำนวน 12,356 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยวิธีของ Taro Yamane 
ได้ 388 ราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาในแต่ละตำบล และในตำบล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ดังนี้ 1) แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร    
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตและการจัดการส่วนประสมการตลาดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร ตอนที่ 3 ปัญหา            
ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การประชุมกลุ่มย่อยจากผู ้นำ 10 ตำบลๆ ละ 2 คน จำนวน 20 คน นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่จำนวน 2 คน เพ่ือค้นหาปัญหาอุปสรรค และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis) เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ที ่ม ีผลกระทบกับการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์                      
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ประเทศไทยมีพ้ืนฐานในการทำการเกษตรเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพที่มีมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 
เป็นอาชีพที่มีค่าทางสังคมและวัฒนธรรมเน่ืองจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นหลัก และข้าวนับเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจสำคัญของ
ประเทศ ทั้งในด้านการบริโภค และการเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อภาวะ
เศรษฐกิจภูมิภาค เนื ่องจากเป็นพืชเกษตรหลักของประเทศ ที ่ครอบคลุมพื ้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ข้าวหอมมะลิถือเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่คนทั่วโลกรู้จักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเอกลักษณ์ด้านกลิ่นที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับ
เฉพาะตัวตามธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารที่ทำให้เกิดความหอมที่มีลักษณะคล้ายกลิ่นหอมของใบเตยและดอกชมนาด เมื่อหุงสุก
แล้วลักษณะ ของเมล็ดข้าวสุกยังมีสีขาวราวกับดอกมะลิ เน้ือสัมผัสเหนียวนุ่ม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ประเทศไทย
ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหน่ึง พ้ืนที่ที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีที่สุดคือทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
จังหวัดคือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี สาเหตุที่ข้าวหอมมะลิปลูกในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้แล้วมีคุณภาพดี เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นนาดอน  (ประตูสู่อีสาน, 2565)  
 ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ ในปีเพาะปลูก 2563/64 ทั้งหมด 25.6 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ    
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 24.9 ล้านไร่ (กร มส่งเสริมการเกษตร, 256) จังหวัด
นครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 3 ล้านไร่ อำเภอบัวใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 188,533ไร่ (สำนักงานเกษตรอำเภอ
บัวใหญ่, 2563, น. 10) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การทำนาส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก 
ได้แก่ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ข้าวเจ้า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และกข 15 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105         
แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาในการทำนาหลายประการ เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาฝนมาล่าช้า ขาดแหล่งน้ำ
ชลประทาน เกิดโรคไหม้ข้าวระบาดในบางปี และเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ด้านต่างๆ ในการผลิตข้าว ทำให้ประสิทธิภาพใน
การการผลิตข้าวต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือที่จะได้นำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 

วิธีดำเนินการ 

 วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาปี 2563/64 จำนวน 12,356 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยวิธีของ Taro Yamane 
ได้ 388 ราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาในแต่ละตำบล และในตำบล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ดังนี้ 1) แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร    
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตและการจัดการส่วนประสมการตลาดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร ตอนที่ 3 ปัญหา            
ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และนำมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การประชุมกลุ่มย่อยจากผู ้นำ 10 ตำบลๆ ละ 2 คน จำนวน 20 คน นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่จำนวน 2 คน เพ่ือค้นหาปัญหาอุปสรรค และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis) เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ที ่ม ีผลกระทบกับการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และนำข้อมูลมากำหนดกลยุทธ์                      

ในการพัฒนาการผลิตข้าวขาวมะลิ 105 โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ใช ้การวิเคราะห์เนื ้อหา ได้แก่พรรณนาความ              
การบรรยายการตีความ  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา  
  1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105  ในอำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.73 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยทำงานและเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ              
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 4 คน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นผู้นำในชุมชน และเป็น
สมาชิกกลุ่มทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เน่ืองจากเป็นธนาคารของรัฐและเชื่อมโยงกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 
จากข้อมูลเห็นได้ว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เริ่มมีอายุมากข้ึน มีการศึกษาน้อย มีแรงงานในครัวเรือนน้อยจึงมักต้องมีการจ้างใน
บางกิจกรรม มีหน้ีสินจึงเป็นข้อจำกัดในเรื่องการลงทุน 

  1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
   ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรกรส่วนใหญ่มีอาชีพอื่นนอกจากการทำนา คืออาชีพ
รับจ้างทั่วไป มีพ้ืนที่ในการทำนาปีเฉลี่ย 14.19 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 12.38 ไร่ ส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของ
ตนเอง เฉลี่ย  11.86 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 2.23 คน ในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิใช้
แรงงานภายในครัวเรือนและจ้างบางส่วน ปลูกข้าวอย่างเดียวปีละ 1 ครั้ง ใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกข้าว ส่วนแหล่งสินเชื่อ
ที่เกษตรกรกรใช้ในการปลูกข้าวมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกษตรกรมีรายได้ในภาค
การเกษตร เฉลี่ย 117,363.40 บาท/ปี รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 84,351.29 บาท/ปี  หนี้สินในภาคการเกษตรเฉลี่ย 
96,649.48 บาท/ปี หน้ีสนินอกภาคการเกษตรเฉลีย่ 102,393.04 บาท/ปี  
 จากข้อมูลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร เห็นได้ว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เริ่มมีอายุมากข้ึน มีการศึกษา
น้อย มีแรงงานในครัวเรือนน้อยจึงมักต้องมีการจ้างในบางกิจกรรมอันเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิต มีหน้ีสินจึงเป็นข้อจำกัดใน
เรื่องการลงทุน เกษตรกรจึงต้องมีอาชีพเสริมเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 

 2 สภาพการผลิตและการจัดการส่วนประสมการตลาดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
  2.1 ข้อมูลสภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
   ข้อมูลสภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่      
ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับกรมส่งเสริมการเกษตร (2549, น. 4) 
ได้กล่าวว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 140-150 เซนติเมตร ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ                
8 สัปดาห์ อายุเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุก
ปี สภาพพ้ืนที่นาส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ลักษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ในการทำนาอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเป็นหลัก ปลูกข้าว
โดยใช้วิธีการหว่านข้าวแห้ง ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าว จำนวน 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งต่างจาก กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว (2561, น.16)  
กล่าวว่านาหวานข้าวแห้ง ใช้อัตราเมล็ดพันธุ ์ 10 -15 กิโลกรัม/ไร่ ไม่ควรปลูกข้าวหนาแน่น เพราะจะไม่ระบายอากาศ             
ทำให้เกิดโรคระบาดของโรคและแมลง ต้นข้าวหักล้มง่าย และต้องใช้ปุ๋ยเพ่ิมข้ึนเป็นการเพ่ิมต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรส่วน
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ใหญ่ในพ้ืนที่อำเภอบัวใหญ่ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ จำนวน 15-20 กิโลกรัม/ไร่ เน่ืองจากเกษตรกรเกรงว่า ถ้าใช้เมล็ดพันธ์ุน้อยกลัว
ข้าวจะเกิดไม่ทั่วถึง และหว่านเผื่อมีสัตว์ศัตรูพืชมากัดกินเมล็ดข้าว เพราะในการทำนาปี เป็นการทำนาท่ีรอน้ำฝน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธ์ุในปริมาณ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง และเพ่ิมต้นทุนในการผลิตข้าว ส่วนใหญ่
ใช้แรงงานคนในการหว่านข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ของทางราชการ) เพราะมั่นใจในเมล็ด
พันธุ ์ของทางราชการ การเตรียมเมล็ดพันธุ ์ก่อนหว่านข้าว ไม่มีการแช่เมล็ดพันธุ ์ก่อนนำไปหว่าน การใช้ปุ ๋ยเกษตรกร              
ใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ใส่สูตร 16-8-8 กับ 16-20-20 ใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 21.39 กิโลกรัม/ไร่ โดยวิธีการหว่าน การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เกษตรกร
จะใส่เมื่อมีน้ำ เพราะเป็นการทำนาท่ีอาศัยน้ำฝน และใส่ปุ๋ยช่วงข้าวต้ังท้อง เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และไม่มี
การรักษาระดับน้ำในนาข้าว เกษตรกรปล่อยให้ระดับน้ำในนาเป็นธรรมชาติ โดยระดับน้ำจะค่อยๆ แห้งไปเองเมื่อใกล้ฤดูกาล
เก็บเกี่ยว การกำจัดวัชพืช ส่วนใหญ่เกษตรกรกำจัดโดยใช้มือถอนหญ้า และใช้เครื่องตัดหญ้าตัดรอบๆ บริเวณคันนา ส่วนใหญ่
ไม่พบโรคและแมลงในนาข้าว ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่สังเกตุจากสีเปลือกของเมล็ด  เกษตรกรทุกรายเก็บ
เก่ียวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าว เน่ืองจากประหยัดรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
นำข้าวเปลือกบางส่วนไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและบางส่วนนำไปจำหน่ายทันที (จำหน่ายข้าวสด) นำไปตากแดดเพ่ือเก็บไว้
ใช้บริโภคในครัวเรือน และไว้เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว กับ ธ.ก.ส  และบางรายนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาล
เพาะปลูกถัดไป และบางส่วนนำไปจำหน่ายทันทีให้กับโรงสีในพื้นที่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีลานตากข้าว ขาดแคลน
แรงงาน และไม่มีเวลา  
  2.2 ข้อมูลการจัดการส่วนประสมการตลาดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 
   เกษตรกรส่วนใหญ่หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและนำไปจำหน่าย 
เฉลี่ย 2.47 ตัน และเกษตรกร จำหน่ายข้าวสด เฉลี่ย 2.81 ตัน เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายข้าวให้โรงสีข้าว ส่วนใหญ่เกษตรกร   
จะนำผลผลิตส่วนหน่ึงไปจำหน่ายทันทีหลังเก็บเกี่ยว และอีกส่วนนำไปตากและใช้บริโภคในครัวเรือน และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุ
ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป  
 3 ปัญหาในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านสภาพพื้นที่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
และเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงดิน ปัญหาในด้านแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำสำรองเนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขต
ชลประทาน ปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ข้าวที ่ปลูกไม่สามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ 
เน่ืองจากมีหญ้าปน ไม่มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง และไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในชุมชน การจ้างแรงงานมีราคา
แพง และขาดแหล่งจ้างแรงงาน เนื่องจากแรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในเมือง ด้านปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ขาดความรู้ในการผสมปุ๋ยใช้เอง ด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาแพง ขาดความรู้ในการผลิตใช้เอง 
ขาดความรู้ในการใช้อย่างถูกวิธี สารเคมีมีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ แสงอรุณ (2556 , น. 76-77) ศึกษา
การจัดการกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูนาปี 2556 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา พบว่า เกษตรกรพบปัญหาด้านแรงงาน ทั้งแรงงานมีราคาแพงและการขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลผลิต ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีราคาแพง ส่วนด้านโรคและแมลงพบโรคไหม้ในข้าวเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2549, น. 4) 
กล่าวว่าข้อจำกัดของพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ และโรคใบหงกิ 
ด้านการเก็บเกี่ยว ค่ารถเก่ียวมี่ราคาแพง และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดความรู้ในด้านการแปรรูปข้าว และขาด
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูป ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน ขาดความรู้ในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน และมีปัญหาด้านภัย
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ใหญ่ในพ้ืนที่อำเภอบัวใหญ่ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ จำนวน 15-20 กิโลกรัม/ไร่ เน่ืองจากเกษตรกรเกรงว่า ถ้าใช้เมล็ดพันธ์ุน้อยกลัว
ข้าวจะเกิดไม่ทั่วถึง และหว่านเผื่อมีสัตว์ศัตรูพืชมากัดกินเมล็ดข้าว เพราะในการทำนาปี เป็นการทำนาท่ีรอน้ำฝน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธ์ุในปริมาณ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง และเพ่ิมต้นทุนในการผลิตข้าว ส่วนใหญ่
ใช้แรงงานคนในการหว่านข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ของทางราชการ) เพราะมั่นใจในเมล็ด
พันธุ ์ของทางราชการ การเตรียมเมล็ดพันธุ ์ก่อนหว่านข้าว ไม่มีการแช่เมล็ดพันธุ ์ก่อนนำไปหว่าน การใช้ปุ ๋ยเกษตรกร              
ใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ใส่สูตร 16-8-8 กับ 16-20-20 ใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 21.39 กิโลกรัม/ไร่ โดยวิธีการหว่าน การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เกษตรกร
จะใส่เมื่อมีน้ำ เพราะเป็นการทำนาท่ีอาศัยน้ำฝน และใส่ปุ๋ยช่วงข้าวต้ังท้อง เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และไม่มี
การรักษาระดับน้ำในนาข้าว เกษตรกรปล่อยให้ระดับน้ำในนาเป็นธรรมชาติ โดยระดับน้ำจะค่อยๆ แห้งไปเองเมื่อใกล้ฤดูกาล
เก็บเกี่ยว การกำจัดวัชพืช ส่วนใหญ่เกษตรกรกำจัดโดยใช้มือถอนหญ้า และใช้เครื่องตัดหญ้าตัดรอบๆ บริเวณคันนา ส่วนใหญ่
ไม่พบโรคและแมลงในนาข้าว ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่สังเกตุจากสีเปลือกของเมล็ด  เกษตรกรทุกรายเก็บ
เก่ียวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าว เน่ืองจากประหยัดรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะ
นำข้าวเปลือกบางส่วนไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและบางส่วนนำไปจำหน่ายทันที (จำหน่ายข้าวสด) นำไปตากแดดเพ่ือเก็บไว้
ใช้บริโภคในครัวเรือน และไว้เข้าร่วมโครงการจำนำข้าว กับ ธ.ก.ส  และบางรายนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาล
เพาะปลูกถัดไป และบางส่วนนำไปจำหน่ายทันทีให้กับโรงสีในพื้นที่ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีลานตากข้าว ขาดแคลน
แรงงาน และไม่มีเวลา  
  2.2 ข้อมูลการจัดการส่วนประสมการตลาดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 
   เกษตรกรส่วนใหญ่หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและนำไปจำหน่าย 
เฉลี่ย 2.47 ตัน และเกษตรกร จำหน่ายข้าวสด เฉลี่ย 2.81 ตัน เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายข้าวให้โรงสีข้าว ส่วนใหญ่เกษตรกร   
จะนำผลผลิตส่วนหน่ึงไปจำหน่ายทันทีหลังเก็บเกี่ยว และอีกส่วนนำไปตากและใช้บริโภคในครัวเรือน และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุ
ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป  
 3 ปัญหาในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านสภาพพื้นที่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
และเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงดิน ปัญหาในด้านแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำสำรองเนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเขต
ชลประทาน ปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ข้าวที ่ปลูกไม่สามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ 
เน่ืองจากมีหญ้าปน ไม่มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง และไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในชุมชน การจ้างแรงงานมีราคา
แพง และขาดแหล่งจ้างแรงงาน เนื่องจากแรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในเมือง ด้านปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ขาดความรู้ในการผสมปุ๋ยใช้เอง ด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาแพง ขาดความรู้ในการผลิตใช้เอง 
ขาดความรู้ในการใช้อย่างถูกวิธี สารเคมีมีราคาแพง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ แสงอรุณ (2556 , น. 76-77) ศึกษา
การจัดการกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในฤดูนาปี 2556 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา พบว่า เกษตรกรพบปัญหาด้านแรงงาน ทั้งแรงงานมีราคาแพงและการขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลผลิต ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีราคาแพง ส่วนด้านโรคและแมลงพบโรคไหม้ในข้าวเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (2549, น. 4) 
กล่าวว่าข้อจำกัดของพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ และโรคใบหงกิ 
ด้านการเก็บเกี่ยว ค่ารถเก่ียวมี่ราคาแพง และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดความรู้ในด้านการแปรรูปข้าว และขาด
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูป ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน ขาดความรู้ในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน และมีปัญหาด้านภัย

ธรรมชาติ ภัยแล้ง ด้านการตลาด ราคาผลผลิตต่ำ แหล่งรับซื้อในพ้ืนที่มีโรงสีข้าวเพียงแค่ 1 โรงสี บางครั้งทำให้ถูกเอาเปรียบ
จากโรงสีข้าว 
 4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  4.1 ด้านปัจจัยการผลิต 
   ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต เพราะปัจจัยการผลิต ถ้าสั่งเป็นจำนวนมาก จะได้
ราคาที่ถูกกว่าซื้อรายย่อย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง โดยจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อลด
ต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธ์ุ และสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระกักเก็บน้ำ 
  4.2 ด้านการผลิต   
   ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 มากขึ้น โดยผ่าน
สำนักงานเกษตรอำเภอ และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 
  4.3 ด้านความรู้ของเกษตรกร 
   หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทำนาอินทรีย์ หรือ การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การทำการตลาดออนไลน์ การแปรรูปผลผลิตข้าว 
  4.4 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว 
   ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันผลิต และสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตข้าว และส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
  4.5 ด้านการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า/มาตรฐานสินค้า 
   ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อรวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และให้ความรู้ในการแปรรูป และสนับสนุน
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 
  4.6 ด้านการตลาด 
   รัฐบาลควรมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าว โครงการ
ประกันราคาข้าว ควรมีการควบคุมราคาข้าว และเกษตรกรเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้า จากจำหน่ายให้โรงสี เปลี่ยนมา
รวมกลุ่มทำแปรรูปจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง   โดยทำการตลาดผ่านออนไลน์ และเปลี่ยนมาผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพ่ิม
มูลค่า และจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา        
ด้านข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.73 ปี มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นผู้นำในชุมชน และเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีอาชีพอื่นนอกจากการทำนา คืออาชีพรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่ในการทำนาปีเฉลี่ย 14.19 ไร่ มีพื้นที่
ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 12.38 ไร่ ส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเอง เฉลี่ย  11.86 ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนในการปลูก
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย 2.23 คน ในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิใช้แรงงานภายในครัวเรือนและจ้างบางส่วน ปลูกข้าวอย่าง
เดียวปีละ 1 ครั้ง ใช้เงินทุนของตนเอง แหล่งสินเชื่อที่เกษตรกรกรใช้ในการปลูกข้าวมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายได้ในภาคการเกษตร เฉลี่ย 117,363.40 บาท/ปี รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 84,351.29 บาท/ปี  
หน้ีสินในภาคการเกษตรเฉลี่ย 96,649.48 บาท/ปี หน้ีสินนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 102,393.04 บาท/ปี 
 ด้านสภาพการผลิตและการจัดการส่วนประสมการตลาด พบว่า เกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่ ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าว
ในช่วงเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน สภาพพื้นที่นาส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ทำนาอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปลูกโดยการหว่านข้าวแห้ง ใช้เมล็ดพันธ์ุ 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการ
หว่านข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่มีการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปหว่าน การใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-8-8 กับ 16-20-20 เฉลี่ย 21.39 กิโลกรัม/ไร่ โดยการหว่าน ใส่ปุ๋ยเมื่อมีน้ำ ใส่ปุ๋ยช่วงข้าวต้ังท้อง เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และไม่มีการรักษาระดับน้ำในนาข้าว การกำจัดวัชพืช ส่วนใหญ่ใช้มือถอนหญ้า และใช้เครื่องตัดหญ้าตัด 
บริเวณคันนา ไม่ค่อยพบโรคและแมลงในนาข้าว เกษตรกรทุกรายเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเก่ียวนวดข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำ
ข้าวเปลือกบางส่วนไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและบางส่วนนำไปจำหน่ายทันที การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่สังเกต
จากสีเปลือกของเมล็ด หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตไปตากแดดเพื่อลดความชื้นและนำไปจำหน่าย เฉลี่ย 2.47 ตัน และ
เกษตรกร จำหน่ายข้าวสด เฉลี่ย 2.81 ตัน โดยขายข้าวให้โรงสีข้าว  

ด้านปัญหาในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าเกษตรกรมีปัญหา
ด้านสภาพพ้ืนที่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวและเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงดิน ปัญหาใน
ด้านแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำสำรองเน่ืองจากอยู่นอกเขตชลประทาน ปัญหาด้านเมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง ไม่มีความรู้ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ และไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน การจ้างแรงงานมีราคาแพงและขาดแหล่งจ้างแรงงาน ด้านปุ๋ยเคมี มีราคาแพง 
ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยและผสมปุ๋ยใช้เอง ด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาแพง ขาดความรู้ในการผลิตและการใช้อย่างถูกวิธี สารเคมีมี
ราคาแพง ด้านการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างรถเกี่ยวมีราคาแพงและไม่เพียงพอ ขาดความรู้และขาดอุปกรณ์ในด้านการแปรรูปข้าว 
เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน ขาดความรู้ในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน และมีปัญหาด้านภัยแล้ง ด้าน
การตลาด ราคาผลผลิตต่ำ แหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ และถูกเอาเปรียบจากโรงสีข้าว  

แนวทางการพัฒนาในการพัฒนา  
1. ด้านปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต เพราะปัจจัยการผลิต ถ้าสั่งเป็น

จำนวนมาก จะได้ราคาท่ีถูกกว่าซื้อรายย่อย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุใช้เอง โดยจัดต้ัง
ศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธ์ุ และสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระกักเก็บน้ำ 
 2. ด้านการผลิต  ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 มากข้ึน             

โดยผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 
 3. ด้านความรู้ของเกษตรกร หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน 

การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทำนาอินทรีย์ หรือ การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) การผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การทำการตลาดออนไลน์ การแปรรูปผลผลิตข้าว 

 4. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว  ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันผลิต และสนับสนุนเทคโนโลยีที ่ใช้ใน                    
การผลิตข้าว และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

 5. ด้านการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า/มาตรฐานสินค้า  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือรวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และให้
ความรู้ในการแปรรูป และสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 

 6. ด้านการตลาด รัฐบาลควรมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าว 
โครงการประกันราคาข้าว ควรมีการควบคุมราคาข้าว และเกษตรกรเปลี ่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้า จ ากจำหน่ายให้โรงสี               



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

95

การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายได้ในภาคการเกษตร เฉลี่ย 117,363.40 บาท/ปี รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 84,351.29 บาท/ปี  
หน้ีสินในภาคการเกษตรเฉลี่ย 96,649.48 บาท/ปี หน้ีสินนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 102,393.04 บาท/ปี 
 ด้านสภาพการผลิตและการจัดการส่วนประสมการตลาด พบว่า เกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่ ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกข้าว
ในช่วงเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน สภาพพื้นที่นาส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ทำนาอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปลูกโดยการหว่านข้าวแห้ง ใช้เมล็ดพันธ์ุ 15 – 20 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการ
หว่านข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่มีการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปหว่าน การใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-8-8 กับ 16-20-20 เฉลี่ย 21.39 กิโลกรัม/ไร่ โดยการหว่าน ใส่ปุ๋ยเมื่อมีน้ำ ใส่ปุ๋ยช่วงข้าวต้ังท้อง เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และไม่มีการรักษาระดับน้ำในนาข้าว การกำจัดวัชพืช ส่วนใหญ่ใช้มือถอนหญ้า และใช้เครื่องตัดหญ้าตัด 
บริเวณคันนา ไม่ค่อยพบโรคและแมลงในนาข้าว เกษตรกรทุกรายเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเก่ียวนวดข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำ
ข้าวเปลือกบางส่วนไปตากแดดเพ่ือลดความชื้นและบางส่วนนำไปจำหน่ายทันที การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่สังเกต
จากสีเปลือกของเมล็ด หลังจากเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตไปตากแดดเพื่อลดความชื้นและนำไปจำหน่าย เฉลี่ย 2.47 ตัน และ
เกษตรกร จำหน่ายข้าวสด เฉลี่ย 2.81 ตัน โดยขายข้าวให้โรงสีข้าว  

ด้านปัญหาในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าเกษตรกรมีปัญหา
ด้านสภาพพ้ืนที่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวและเกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงดิน ปัญหาใน
ด้านแหล่งน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำสำรองเน่ืองจากอยู่นอกเขตชลประทาน ปัญหาด้านเมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง ไม่มีความรู้ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ และไม่มีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน การจ้างแรงงานมีราคาแพงและขาดแหล่งจ้างแรงงาน ด้านปุ๋ยเคมี มีราคาแพง 
ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยและผสมปุ๋ยใช้เอง ด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาแพง ขาดความรู้ในการผลิตและการใช้อย่างถูกวิธี สารเคมีมี
ราคาแพง ด้านการเก็บเกี่ยว ค่าจ้างรถเกี่ยวมีราคาแพงและไม่เพียงพอ ขาดความรู้และขาดอุปกรณ์ในด้านการแปรรูปข้าว 
เครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน ขาดความรู้ในเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน และมีปัญหาด้านภัยแล้ง ด้าน
การตลาด ราคาผลผลิตต่ำ แหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ และถูกเอาเปรียบจากโรงสีข้าว  

แนวทางการพัฒนาในการพัฒนา  
1. ด้านปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต เพราะปัจจัยการผลิต ถ้าสั่งเป็น

จำนวนมาก จะได้ราคาท่ีถูกกว่าซื้อรายย่อย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุใช้เอง โดยจัดต้ัง
ศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธ์ุ และสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระกักเก็บน้ำ 
 2. ด้านการผลิต  ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 มากข้ึน             

โดยผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 
 3. ด้านความรู้ของเกษตรกร หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน 

การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทำนาอินทรีย์ หรือ การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) การผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การทำการตลาดออนไลน์ การแปรรูปผลผลิตข้าว 

 4. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว  ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันผลิต และสนับสนุนเทคโนโลยีที ่ใช้ใน                    
การผลิตข้าว และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

 5. ด้านการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า/มาตรฐานสินค้า  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือรวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และให้
ความรู้ในการแปรรูป และสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 

 6. ด้านการตลาด รัฐบาลควรมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าว 
โครงการประกันราคาข้าว ควรมีการควบคุมราคาข้าว และเกษตรกรเปลี ่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้า จ ากจำหน่ายให้โรงสี               

เปลี่ยนมารวมกลุ่มทำแปรรูปจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง โดยทำการตลาดผ่านออนไลน์ และเปลี่ยนมาผลิตข้าวเมล็ดพันธ์ุ            
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธ์ุข้าว 
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การพัฒนาสูตรน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาข้ีมอนและน้ํามันถั่วดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของปริมาณ

กรดไขมันโอเมกา 6:3 

จิรัชยา จัดพล1 เหรยีญทอง สิงหจานุสงค2* และสดุารตัน เจียมยั่งยืน3 

บทคัดยอ 

นํ้ามันมะคาเดเมียมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 (38.5:1) สูงกวาท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา (4-10:1) ในขณะท่ี

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีคาท่ีต่ํากวา (0.3:1 และ 0.70:1 ตามลําดับ) ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

สูตรนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 โดยนํา

นํ้ามันเดี่ยวท้ัง 3 ชนิดมาศึกษาสมบัติทางกายภาย เคมีและโภชนาการ พบวานํ้ามันมะคาเดเมียมคีา L* และความหนืดท่ีสูงกวา

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา แตมีคา a*, b*, คากรด กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระและสมบัติทางโภชนาการท่ีต่ํากวา 

นํ้ามันมะคาเดเมียมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 เทากับ 11.57 ในขณะท่ีนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีคา 0.31 

และ 1.08 ตามลําดับ นําผลการวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันของนํ้ามันเดี่ยวมาคํานวณหาอัตราสวนผสม โดยใหมี

อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 ท่ีใกลเคียง 10 มากท่ีสุด โดยผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอน 4 อัตราสวน และผสม

กับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา 4 อัตราสวน พบวาการผสมนํ้ามันตางชนิดกันสงผลใหท้ังสมบัติทางกายภาพ เคมีและโภชนาการมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอนท่ีอัตราสวน 190:1 และการผสม

นํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีอัตราสวน 100:1 ทําใหไดนํ้ามันผสมท่ีมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 เทากับ 9.98 

และ 9.56 ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนผสมน้ีใชสําหรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมในรูปของแคปซูลนํ้ามันตอไป 

คําสําคัญ: นํ้ามันมะคาเดเมีย นํ้ามันงาข้ีมอน นํ้ามันถ่ัวดาวอินคา อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 นํ้ามันผสม 
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Formulation development of macadamia oil blended with perilla oil and sacha inchi oil 

for balanced Omega 6:3  

Jiratchaya Judphol1 Riantong Singanusong2* and Sudarat Jiamyangyuen3  

Abstract 

Macadamia oil (MO) has higher omega 6:3 ratio (ω-6: ω-3 ratio) (38.5:1) than the recommendation 

(4-10:1)  by World Health Organization (WHO)  while perilla oil (PRO)  and sacha inchi oil ( SIO)  have lower      

ω-6:  ω-3 ratios (0.3:1 and 0.7:1, respectively). Hence, this research was aimed to formulate MO blended 

with PRO and SIO to have a balanced ω- 6:  ω- 3 ratio as close to the recommendation by WHO.  Each 

parental oil was analyzed for their properties including physical, chemical, and nutritional properties.  MO 

has higher L*  and viscosity but lower a* , b* , acid value, antioxidant activity and nutritional properties than 

PRO and SIO.  Parental MO exhibited ω- 6:  ω- 3 ratio of 11. 57 while PRO and SIO were 0. 31 and 1. 08, 

respectively.  Fatty acid composition of each parental oil was analyzed and used to calculate a blending 

ratio, aiming at a        ω-6: ω-3 ratio closest to 10. MO was blended with 4 different ratios of each PRO and 

SIO.  Blending at different ratios of MO:PRO and MO:SIO showed significantly different (p<0.05)  in physical, 

chemical, and nutritional properties. MO:PRO at ratio of 190:1 and MO:SIO at 100:1 exhibited ω-6:ω-3 ratio 

of 9. 98 and 9. 56, respectively, and were chosen for further development of food supplement in a form of 

oil capsules.  

Key word:  Macadamia oil, Perilla oil, Sacha inchi oil, Omega 6:3 ratio, Blended oils 
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บทนํา 

มะคาเดเมียเปนพืชพ้ืนเมืองของประเทศออสเตรเลียท่ีถูกคนพบในป ค.ศ. 1843 ปจจุบันมะคาเดเมียเปนพืชเศรษฐกิจ

ท่ีมีการเติบโตอยางตอเน่ืองและเปนท่ีตองการในตลาดโลก ซึ่งผลผลิตสวนใหญมาจากประเทศออสเตรเลีย และในปจจุบัน        

มีหลายประเทศท่ีไดเริ่มนํามะคาเดเมียมาปลูก เชนเดียวกันกับประเทศไทยท่ีนํามะคาเดเมียมาปลูกและไดผลผลิตอยางตอเน่ือง 

มะคาเดเมียไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางมาก เน่ืองจากมะคาเดเมียเปนผลไมเปลือกแข็งท่ีมีสวนผสมของนํ้ามันสูงมากกวา 

70% [1] โดยในบางสายพันธุมีนํ้ามันมากถึง 75% [2] ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันไมอ่ิมตัว (60%) ท่ีจัดวาเปนไขมันท่ีดี         

กรดไขมันไมอ่ิมตัวน้ีมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ลดความหนาแนนของไขมัน               

ในเสนเลือดชนิด LDL ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ จึงทําใหกลุมผูบริโภคท่ีดูแลสุขภาพมีความสนใจและบริโภคมะคาเดเมีย     

มากข้ึน 

          ถึงแมวามะคาเดเมียมีสวนประกอบเปนไขมันดีท่ีสูงมาก อยางไรก็ตาม องคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการระบุ

อัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางกรดไขมันโอเมกา 6:3 อยูท่ี 4-10:1 [3] ซึ่งการบริโภคอาหารท่ีมีอัตราสวนท่ีเหมาะสมจะชวย

รักษาอุณหภูมิในรางกายใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยเสริมสรางกลามเน้ือและฮอรโมน  และชวยพัฒนาระบบการ

ทํางานตางๆ ของสมอง ในทางกลับกันการบริโภคอาหารท่ีมีอัตราสวนท่ีไมเหมาะสมจะสงผลใหเปนโรคอวน กอใหเกิดโรค       

ท่ีเก่ียวของกับเสนเลือด  โรคมะเร็ง  การเกิดการอักเสบตางๆ และกระตุนการเกิดโรคท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน [4], [5]    

ซึ่งในมะคาเดเมียน้ันมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 มากถึง 38.5 [6] ดังน้ันเพ่ือเปนการลดอัตราสวนใหต่าํลง จึงนํานํ้ามันพืช

ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 ท่ีสูงมาผสมกับนํ้ามันมะคาเดเมียเพ่ือปรับลดอัตราสวนของกรดไขมันโอเมกา 6:3 ให

อยูในชวงท่ีเหมาะสมตามท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา 

          นํ้ามันพืชหลายชนิดท่ีมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 สูง เชน นํ้ามันลินสีด (57.21%) [7] นํ้ามันเมล็ดเชียร (64.75%) [8] 

นํ้ามันงาข้ีมอน (58%) [9] และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (47%) [10] งานวิจัยน้ีเลือกใชนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา 

เน่ืองจากหาไดในประเทศไทย ไมตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสูตรนํ้ามันมะคาเดเมีย

ผสมนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของปริมาณกรดไขมันโอเมกา 6:3 ตามท่ี

องคการอนามัยโลกแนะนํา 

วิธีดําเนินการ 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ เน้ือในมะคาเดเมีย ซึ่งจะไดรับความอนุเคราะหจากผูประกอบการนํ้าหนาวมะคาเดเมีย 

จังหวัดเพชรบูรณ สวนงาข้ีมอนและถ่ัวดาวอินคาซื้อจากเกษตรกรผูปลูกงาข้ีมอนและถ่ัวดาวอินคาในประเทศไทย 

วิธีการทดลอง 

 การทดลองเปนการวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) 

กําหนดการทดลองตามอัตราสวนผสมของนํ้ามันมะคาเดเมียผสมกับนํ้ามันงาข้ีมอน และนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอิน

คา โดยนํานํ้ามันมะคาเดเมีย นํ้ามันงาข้ีมอน และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีผานสกัดนํ้ามันดวยวีธีการบีบเย็น (cold press) มา
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บทนํา 
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มะคาเดเมียไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางมาก เน่ืองจากมะคาเดเมียเปนผลไมเปลือกแข็งท่ีมีสวนผสมของนํ้ามันสูงมากกวา 

70% [1] โดยในบางสายพันธุมีนํ้ามันมากถึง 75% [2] ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันไมอ่ิมตัว (60%) ท่ีจัดวาเปนไขมันท่ีดี         

กรดไขมันไมอ่ิมตัวน้ีมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ลดความหนาแนนของไขมัน               

ในเสนเลือดชนิด LDL ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ จึงทําใหกลุมผูบริโภคท่ีดูแลสุขภาพมีความสนใจและบริโภคมะคาเดเมีย     

มากข้ึน 

          ถึงแมวามะคาเดเมียมีสวนประกอบเปนไขมันดีท่ีสูงมาก อยางไรก็ตาม องคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการระบุ

อัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางกรดไขมันโอเมกา 6:3 อยูท่ี 4-10:1 [3] ซึ่งการบริโภคอาหารท่ีมีอัตราสวนท่ีเหมาะสมจะชวย

รักษาอุณหภูมิในรางกายใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยเสริมสรางกลามเน้ือและฮอรโมน  และชวยพัฒนาระบบการ

ทํางานตางๆ ของสมอง ในทางกลับกันการบริโภคอาหารท่ีมีอัตราสวนท่ีไมเหมาะสมจะสงผลใหเปนโรคอวน กอใหเกิดโรค       

ท่ีเก่ียวของกับเสนเลือด  โรคมะเร็ง  การเกิดการอักเสบตางๆ และกระตุนการเกิดโรคท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน [4], [5]    

ซึ่งในมะคาเดเมียน้ันมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 มากถึง 38.5 [6] ดังน้ันเพ่ือเปนการลดอัตราสวนใหต่าํลง จึงนํานํ้ามันพืช

ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 ท่ีสูงมาผสมกับนํ้ามันมะคาเดเมียเพ่ือปรับลดอัตราสวนของกรดไขมันโอเมกา 6:3 ให

อยูในชวงท่ีเหมาะสมตามท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา 

          นํ้ามันพืชหลายชนิดท่ีมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 สูง เชน นํ้ามันลินสีด (57.21%) [7] นํ้ามันเมล็ดเชียร (64.75%) [8] 

นํ้ามันงาข้ีมอน (58%) [9] และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (47%) [10] งานวิจัยน้ีเลือกใชนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา 

เน่ืองจากหาไดในประเทศไทย ไมตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสูตรนํ้ามันมะคาเดเมีย

ผสมนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของปริมาณกรดไขมันโอเมกา 6:3 ตามท่ี

องคการอนามัยโลกแนะนํา 

วิธีดําเนินการ 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ เน้ือในมะคาเดเมีย ซึ่งจะไดรับความอนุเคราะหจากผูประกอบการนํ้าหนาวมะคาเดเมีย 

จังหวัดเพชรบูรณ สวนงาข้ีมอนและถ่ัวดาวอินคาซื้อจากเกษตรกรผูปลูกงาข้ีมอนและถ่ัวดาวอินคาในประเทศไทย 

วิธีการทดลอง 

 การทดลองเปนการวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) 

กําหนดการทดลองตามอัตราสวนผสมของนํ้ามันมะคาเดเมียผสมกับนํ้ามันงาข้ีมอน และนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอิน

คา โดยนํานํ้ามันมะคาเดเมีย นํ้ามันงาข้ีมอน และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีผานสกัดนํ้ามันดวยวีธีการบีบเย็น (cold press) มา

ศึกษาองคประกอบของกรดไขมัน เพ่ือหาอัตราสวนการผสมนํ้ามันเพ่ือใหไดอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 ท่ีใกลเคียง 10 

มากท่ีสุด โดยผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอน 4 อัตราสวน และผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา            

4 อัตราสวน  นํานํ้ามันเดี่ยวท้ัง 3 ชนิด และนํ้ามันผสมมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ (คาสีดวยเครื่องวัดสี Minolta model 

CR-400 และความหนืดดวยเครือ่ง Brook-field Viscometer ท่ี 20 rpm อุณหภูมิหอง)  ทางเคม ี(องคประกอบของกรดไขมนั 

คากรด คาเปอรออกไซด [11]  คา TBA [12] และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ (DPPH และ ABTS) [13]) และทางโภชนาการ 

( Atherogenic index ( AI) , Thrombogenic index ( TI) , Hypocholesterolemic: hypercholesterolemic ( HH)  ratio, 

Polyunsaturated fatty acid:Saturated fatty acid (PUFA:SFA) ratio, Linoleic:Linolenic (ω-6:ω-3) ratio [7]) การ

วิเคราะหผลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมบัติของนํ้ามันเดี่ยวท้ัง 3 ชนิด พบวา นํ้ามันมะคาเดเมียมีกรดไขมันโอเลอิกหรือกรดไขมันโอเมกา 9 

เปนองคประกอบหลักท่ี 51.56% ในขณะท่ีนํ้ามันงาข้ีมอนมีองคประกอบหลักเปนกรดลิโนเลนิกหรือกรดไขมันโอเมกา 3        

ท่ี 58.61%  และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีองคประกอบหลักเปนกรดลิโนเลอิกหรือกรดไขมันโอเมกา 6 และกรดลิโนเลนิกหรือกรด

ไขมันโอเมกา 3 ท่ี 39.87% และ 37.20% ตามลําดับ  นํ้ามันท้ัง 3 ชนิดมีคา L*, a*, และ b* ท่ีตางกัน (p<0.05) ซึ่งเปนผลมา

จากรงควัตถุธรรมชาติท่ีมีอยูในวัตถุดิบท้ัง 3 ชนิดท่ีตางกัน เชน คลอโรฟลล แคโรทีน หรือ แซนโทฟลล สงผลใหสีของนํ้ามันท่ี

สกัดไดมีคาท่ีตางกัน [14] (ตาราง 1) โดยนํ้ามันมะคาเดเมียมีสเีหลืองอมเขียว ในขณะท่ีนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามี

สีเหลืองอมแดง และนํ้ามันผสมท่ีไดแสดงคาสีเหลืองอมเขียวท้ังการใชนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา นอกจากน้ี นํ้ามัน

มะคาเดเมียยังมีความหนืดมากกวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (p<0.05) (ตาราง 1) ท้ังน้ีเปนผลมาจากในนํ้ามันท้ัง 

3 ชนิดมีองคประกอบของกรดไขมันท่ีตางกัน โดยในนํ้ามันมะคาเดเมียมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวชนิดโมโนเปนองคประกอบหลัก ซึ่ง

กรดไขมันชนิดน้ีมีตําแหนงพันธะคูในโมเลกุลเพียงแคตําแหนงเดียว ทําใหโมเลกุลของนํ้ามันสามารถจัดเรียงอยูใกลกัน และ

เกาะกันไดดี ในขณะท่ีนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีกรดไขมันไมอ่ิมตัวชนิดโพลีเปนองคประกอบหลักซึ่งมีตําแหนง

พันธะคูในโมเลกุลตั้งแต 2 ตําแหนงข้ึนไป ทําใหโมเลกุลมีโครงสรางท่ีโคงงอและไมสามารถเรียงตัวหรือเกาะกันได [15] ดังน้ัน

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาจึงมีความหนืดท่ีต่ํากวานํ้ามันมะคาเดเมีย 

ตาราง 1 สมบัติทางกายภาพของนํ้ามันเดี่ยวและนํ้ามันผสม 

ตัวอยางนํ้ามัน L* a* b* 
ความหนืด 

(cP) 

นํ้ามันเดี่ยว 

น้ํามันมะคาเดเมีย  49.66 ± 0.04bBC -3.37 ± 0.04bB 20.81 ± 0.16bC 53.33 ± 0.09aA 

น้ํามันงาขี้มอน  44.33 ± 0.05c 2.45 ± 0.12a 34.42 ± 0.11a 34.56 ± 0.27b 

น้ํามันถั่วดาวอินคา  49.69 ± 0.02B 3.10 ± 0.02A 34.60 ± 0.05A 34.37 ± 0.37C 

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาขีม้อน (w/w) 

190:1 49.71 ± 0.01b -3.96 ± 0.04c 21.67 ± 0.05b 53.16 ± 0.09a 
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200:1 49.82 ± 0.03a -3.98 ± 0.01c 21.34 ± 0.04b 53.34 ± 0.24a 

210:1 49.80 ± 0.01a -3.91 ± 0.01c 21.42 ± 0.05b 53.36 ± 0.10a 

220:1 49.80 ± 0.03a -3.92 ± 0.01c 21.29 ± 0.02b 53.11 ± 0.16a 

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (w/w) 

100:1 49.67 ± 0.02BC -3.96 ± 0.06B 21.36 ± 0.54B 51.86 ± 0.30B 

110:1 49.64 ± 0.01C -3.99 ± 0.06B 21.32 ± 0.05B 51.64 ± 0.09B 

120:1 49.78 ± 0.01A -3.95 ± 0.03B 21.34 ± 0.04B 51.74 ± 0.09B 

130:1 49.57 ± 0.01D -3.94 ± 0.02B 21.40 ± 0.01B 51.75 ± 0.17B 

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กกํากับที่ตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาขี้มอนแสดงความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญกํากับที่ตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาถั่วดาวอินคาแสดง

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 นํ้ามันมะคาเดเมียมีคากรด คาเปอรออกไซด และคา TBA ท่ีต่ํากวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (p<0.05) 

(ตาราง 2) เน่ืองจากนํ้ามันมะคาเดเมียมีปริมาณของกรดไขมันไมอ่ิมตัวชนิดโพลีท่ีนอยกวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาว     

อินคา  นํ้ามันผสมท่ีอัตราสวนตางกันแสดงคากรด คาเปอรออกไซด คา TBA ท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีท้ังนํ้ามันงาข้ีมอนและ

นํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระท้ัง DPPH และ ABTS ท่ีสูงกวานํ้ามันมะคาเดเมีย (p<0.05) ท้ังน้ีเน่ืองจาก                  

ในกระบวนการสกัดท้ังเมล็ดงาข้ีมอนและเมล็ดถ่ัวดาวอินคามีเปลือกดานนอกหุมอยูซึ่งอาจมีสารประกอบฟนอลลิคบางชนิด       

ท่ีสามารถสกัดออกมาไดพรอมกับนํ้ามัน ในขณะท่ีนํ้ามันมะคาเดเมียผานการสกัดนํ้ามันโดยใชเพียงแคเน้ือในเทาน้ัน แตท้ังน้ี

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในนํ้ามันผสมในอัตราสวนท่ีตางกันท้ังการใชนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญท้ัง DPPH และ ABTS (p>0.05) ซึ่งเปนผลมาจากนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวอินคาท่ีใชผสมมีปรมิาณท่ีตางกันเพียง

เล็กนอยเทาน้ัน  

ตาราง 2 สมบัติทางเคมีของนํ้ามนัเดี่ยวและนํ้ามันผสม 

ตัวอยางนํ้ามัน 
คากรด 

(mg KOH/g) 

คาเปอรออกไซด 

(mEq/kg) 

คา TBA 

(mg MDA/kg) 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (mg Trolox/g) 

DPPH ABTS 

นํ้ามันเดี่ยว 

น้ํามันมะคาเดเมีย  1.95 ± 0.00bC 1.99 ± 0.00fC  1.24 ± 0.07bB  1.94 ± 0.04bB 11.58 ± 0.57bB  

น้ํามันงาขี้มอน  2.49 ± 0.00a  10.96 ± 0.01a  7.77 ± 0.11a  2.99 ± 0.04a  20.33 ± 0.74a  

น้ํามันถั่วดาวอินคา  2.48 ± 0.01A 10.59 ± 0.00A 7.22 ± 0.09A  2.81 ± 0.08A  20.41 ± 0.86A  

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาขีม้อน (w/w) 

190:1 1.95 ± 0.00b 2.20 ± 0.00b  1.28 ± 0.07b 1.93 ± 0.06b 11.47 ± 0.59b  

200:1 1.95 ± 0.00b 2.18 ± 0.00d 1.29 ± 0.10b 1.92 ± 0.05b  12.13 ± 0.97b  

210:1 1.95 ± 0.00b 2.17 ± 0.00e 1.29 ± 0.06b 1.92 ± 0.10b  12.70 ± 0.79b  

220:1 1.95 ± 0.00b 2.19 ± 0.00c  1.25 ± 0.15b 1.93 ± 0.01b  12.10 ± 0.71b  

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (w/w) 

100:1 1.94 ± 0.00DE  1.98 ± 0.00D  1.20 ± 0.12B 2.00 ± 0.04B  11.17 ± 0.46B  

110:1 1.96 ± 0.00B  2.00 ± 0.01B  1.25 ± 0.10B  1.94 ± 0.11B  11.01 ± 0.57B  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

101

200:1 49.82 ± 0.03a -3.98 ± 0.01c 21.34 ± 0.04b 53.34 ± 0.24a 

210:1 49.80 ± 0.01a -3.91 ± 0.01c 21.42 ± 0.05b 53.36 ± 0.10a 

220:1 49.80 ± 0.03a -3.92 ± 0.01c 21.29 ± 0.02b 53.11 ± 0.16a 

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (w/w) 

100:1 49.67 ± 0.02BC -3.96 ± 0.06B 21.36 ± 0.54B 51.86 ± 0.30B 

110:1 49.64 ± 0.01C -3.99 ± 0.06B 21.32 ± 0.05B 51.64 ± 0.09B 

120:1 49.78 ± 0.01A -3.95 ± 0.03B 21.34 ± 0.04B 51.74 ± 0.09B 

130:1 49.57 ± 0.01D -3.94 ± 0.02B 21.40 ± 0.01B 51.75 ± 0.17B 

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กกํากับที่ตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาขี้มอนแสดงความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญกํากับที่ตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาถั่วดาวอินคาแสดง

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 นํ้ามันมะคาเดเมียมีคากรด คาเปอรออกไซด และคา TBA ท่ีต่ํากวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (p<0.05) 

(ตาราง 2) เน่ืองจากนํ้ามันมะคาเดเมียมีปริมาณของกรดไขมันไมอ่ิมตัวชนิดโพลีท่ีนอยกวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาว     

อินคา  นํ้ามันผสมท่ีอัตราสวนตางกันแสดงคากรด คาเปอรออกไซด คา TBA ท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ีท้ังนํ้ามันงาข้ีมอนและ

นํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระท้ัง DPPH และ ABTS ท่ีสูงกวานํ้ามันมะคาเดเมีย (p<0.05) ท้ังน้ีเน่ืองจาก                  

ในกระบวนการสกัดท้ังเมล็ดงาข้ีมอนและเมล็ดถ่ัวดาวอินคามีเปลือกดานนอกหุมอยูซึ่งอาจมีสารประกอบฟนอลลิคบางชนิด       

ท่ีสามารถสกัดออกมาไดพรอมกับนํ้ามัน ในขณะท่ีนํ้ามันมะคาเดเมียผานการสกัดนํ้ามันโดยใชเพียงแคเน้ือในเทาน้ัน แตท้ังน้ี

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในนํ้ามันผสมในอัตราสวนท่ีตางกันท้ังการใชนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญท้ัง DPPH และ ABTS (p>0.05) ซึ่งเปนผลมาจากนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวอินคาท่ีใชผสมมีปรมิาณท่ีตางกันเพียง

เล็กนอยเทาน้ัน  

ตาราง 2 สมบัติทางเคมีของนํ้ามนัเดี่ยวและนํ้ามันผสม 

ตัวอยางนํ้ามัน 
คากรด 

(mg KOH/g) 

คาเปอรออกไซด 

(mEq/kg) 

คา TBA 

(mg MDA/kg) 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (mg Trolox/g) 

DPPH ABTS 

นํ้ามันเดี่ยว 

น้ํามันมะคาเดเมีย  1.95 ± 0.00bC 1.99 ± 0.00fC  1.24 ± 0.07bB  1.94 ± 0.04bB 11.58 ± 0.57bB  

น้ํามันงาขี้มอน  2.49 ± 0.00a  10.96 ± 0.01a  7.77 ± 0.11a  2.99 ± 0.04a  20.33 ± 0.74a  

น้ํามันถั่วดาวอินคา  2.48 ± 0.01A 10.59 ± 0.00A 7.22 ± 0.09A  2.81 ± 0.08A  20.41 ± 0.86A  

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาขีม้อน (w/w) 

190:1 1.95 ± 0.00b 2.20 ± 0.00b  1.28 ± 0.07b 1.93 ± 0.06b 11.47 ± 0.59b  

200:1 1.95 ± 0.00b 2.18 ± 0.00d 1.29 ± 0.10b 1.92 ± 0.05b  12.13 ± 0.97b  

210:1 1.95 ± 0.00b 2.17 ± 0.00e 1.29 ± 0.06b 1.92 ± 0.10b  12.70 ± 0.79b  

220:1 1.95 ± 0.00b 2.19 ± 0.00c  1.25 ± 0.15b 1.93 ± 0.01b  12.10 ± 0.71b  

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (w/w) 

100:1 1.94 ± 0.00DE  1.98 ± 0.00D  1.20 ± 0.12B 2.00 ± 0.04B  11.17 ± 0.46B  

110:1 1.96 ± 0.00B  2.00 ± 0.01B  1.25 ± 0.10B  1.94 ± 0.11B  11.01 ± 0.57B  

120:1 1.95 ± 0.00CD  1.97 ± 0.00F 1.23 ± 0.08B  1.91 ± 0.15B  11.09 ± 0.73B  

130:1 1.94 ± 0.00F  1.98 ± 0.00E  1.26 ± 0.14B  1.90 ± 0.13B  11.23 ± 0.41B  

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กกํากับท่ีตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาขี้มอนแสดงความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

คาเฉล่ียที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญกํากับที่ตางกันภายในคอลัมนของน้ํามันเด่ียวและน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาถั่วดาวอินคาแสดง

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

องคประกอบของกรดไขมันของนํ้ามันเดี่ยวท้ัง 3 ชนิด และนํ้ามันผสมท่ีแตกตางกันสงผลใหสมบัติทางโภชนาการ

ตางกันดังแสดงในตาราง 3 โดยคา AI, TI, อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 ท่ีต่ํากวา และ HH ratio, PUFA:SFA ท่ีสูงกวา 

แสดงถึงวานํ้ามันน้ันมีสมบัติทางโภชนาการท่ีดีกวา [7]  จากตาราง 3 พบวาท้ังนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีสมบัติ

ทางโภชนาการท่ีดีกวานํ้ามันมะคาเดเมีย นอกจากน้ียังพบวานํ้ามันงาข้ีมอนมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 มากกวานํ้ามัน       

มะคาเดเมียและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา ในขณะท่ีนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีปริมาณกรดไขมนัโอเมกา 6 มากกวานํ้ามันมะคาเดเมียและ

นํ้ามันงาข้ีมอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนน้ี [9], [10] นํ้ามันมะคาเดเมียแสดงอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 (11.57)       

ท่ีสูงกวานํ้ามันงาข้ีมอน (0.31) และนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (1.08) การใชนํ้ามันงาข้ีมอนหรือนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามาผสมกับนํ้ามัน  

มะคาเดเมียแสดงใหเห็นวานํ้ามันท้ัง 2 ชนิดมีความสามารถชวยลดอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 ในนํ้ามันมะคาเดเมียลงได 

เพ่ือใหไดนํ้ามันผสมท่ีมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 อยูในเกณฑตามท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา โดยการผสมนํ้ามัน      

มะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอนท่ีอัตราสวน 190:1 และการผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีอัตราสวน 100:1     

ทําใหไดนํ้ามันผสมท่ีมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 เทากับ 9.98 และ 9.56 ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนผสมน้ีเหมาะสมสําหรับ

การใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมในรูปของแคปซูลนํ้ามันตอไป  

ตาราง 3 สมบัติทางโภชนาการของนํ้ามันเดี่ยวและนํ้ามันผสม  

ตัวอยางนํ้ามัน AI TI HH ratio PUFA:SFA 
ω-6 

(mg/100 g) 

ω-3 

(mg/100 g) 
ω-6:ω-3 

นํ้ามันเดี่ยว 

น้ํามันมะคาเดเมีย  0.13 0.81 8.13 1.25 18307.79 1582.77 11.57 

น้ํามันงาขี้มอน  0.08 0.17 11.80 7.10 18141.29 58666.97 0.31 

น้ํามันถั่วดาวอินคา  0.05 0.16 18.72 8.96 40061.54 37240.20 1.08 

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาขีม้อน (w/w) 

190:1 0.14 0.87 7.61 1.25 18853.06 1889.07 9.98 

200:1 0.13 0.86 7.72 1.47 19849.81 1855.30 10.70 

210:1 0.14 0.88 7.45 1.42 20524.30 1945.62 10.55 

220:1 0.13 0.82 8.02 1.30 21202.43 1888.33 11.23 

นํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา (w/w) 

100:1 0.13 0.82 7.86 0.50 18853.06 2036.62 9.56 

110:1 0.13 0.84 7.86 0.46 19849.81 1926.35 10.81 

120:1 0.13 0.83 8.00 0.44 20524.30 1909.24 11.40 

130:1 0.13 0.81 8.20 0.44 21202.43 1937.28 11.86 
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สรุปผลการวิจัย 

นํ้ามันมะคาเดเมียมีสีเหลืองอมเขียวและมีความหนืดท่ีสูงกวานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา ในขณะท่ี

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีสีเหลืองอมแดง มีฤทธ์ิการตานอนมูลอิสระและสมบัติทางโภชนาการท่ีดีกวานํ้ามัน     

มะคาเดเมีย การนํานํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามาผสมกับนํ้ามันมะคาเดเมียไมเพียงชวยปรับสมดุลอัตราสวน     

กรดไขมันโอเมกา 6:3 ในนํ้ามันมะคาเดเมียใหเปนไปตามท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา แตยังชวยปรับปรุงสมบัติทางโภชนาการ

อ่ืนๆ ของนํ้ามันมะคาเดเมียใหดีข้ึนอีกดวย  
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อิทธิพลของอัตราส่วนน ้าเสาวรสผสมฟักข้าว ชนิดและปริมาณสารก่อเกิดโฟมที่เหมาะสม 
ต่อคุณภาพของเครื่องดื่มเสาวรสฟักข้าวกึ่งส้าเร็จรูป 

 
ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ1  แสงเทียน ครองธรรมชาต2ิ  และ ชณิชา  จินาการ1   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้้าเสาวรส : ฟักข้าว จากจ้านวนทั้งหมด 9 
อัตราส่วน โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 points hedonic scaling test 
ด้านสี กลิ่น และความชอบรวม พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้้าเสาวรส : ฟักข้าว คือ 4 : 1  ได้พิวเร่มีสีส้ม ค่าความสว่าง
ของสี L* a* และ b* เท่ากับ 53.88  6.73 และ 1.43 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 8.23 องศาบริกซ์ และปริมาณ
กรดทั้งหมด (กรดซิตริก) ร้อยละ 0.96 การศึกษาสารก่อให้เกิดโฟม 5 สิ่งทดลอง ได้แก่ การใช้ Methocel®65 HG : carboxy 
methyl cellulose (CMC) อัตราส่วน 1:1 ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยน้้าหนัก, carboxy methyl cellulose (CMC) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.5, 2, 3 และ 5  ตามล้าดับ และใช้ Maltodextrin ร้อยละ 15 ของน้้าหนักส่วนผสม พบว่าสารละลาย 
Methocel®65 HG : carboxy methyl cellulose (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, carboxy methyl cellulose (CMC) 
ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ 5 ท้าให้เกิดโฟมที่เหมาะสม โดยปริมาณสารละลายของ carboxy methyl cellulose (CMC) 
ความเข้มข้นร้อย 5 และผสมในปริมาณร้อยละ 75 ของส่วนผสม มีความเหมาะสมที่สุดในการผลิตน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวผง 
พิจารณาจากความหนาแน่นของโฟม ความคงตัวของโฟม และค่า Overrun ทั้งนี้ เมื่อน้าไปอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 2.51 คุณสมบัติของเสาวรสผสมฟักข้าวผงกึ่ง
ส้าเร็จรูป มีระยะเวลาการละลาย 2.28 นาที (ผสมน้้า 125 มิลลิลิตร) ค่าสี  L* a* b* หลังท้าแห้ง เท่ากับ 80.55, 7.24 และ 
24.12 และปริมาณผลผลิตที่ได้ ร้อยละ 10.29 ตามล้าดับ. 
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EFFECT OF OPTIMUM PASSION FRUIT JUICE MIXED WITH GAC ARIL RATIO,  

TYPE AND QUANTITY OF FOAMING AGENT ON  
INSTANT PASSION FRUIT-GAC ARIL BEVERAGE QUALITY 

 
Teeravat  Tepjaikad1  Saengtean  Krongtammachat2  and Chanicha Jinakarn1   

 

Abstract 
 The objective of this research was to select an appropriate ratio of passion fruit juice : gac aril out 
of a total of 9 ratios,  30  panelists were assessed for sensory quality by using the 9 point hedonic scaling 
test on color, odor, and overall liking. The suitable ratio of passion fruit juice : gac aril was 4 : 1. The color 
of puree was orange, L* a* and b* value were 53.88, 6.73 and 1.43, total soluble solids was 8.23 °Brix, and 
total acidity (citric acid) was 0.96% respectively. Five types of foaming agents were studied with completely 
randomized experimental design; Methocel®65 HG: carboxy methyl cellulose (CMC) ratio 1:1 at 1.5%, 
carboxy methyl cellulose (CMC) at 1.5, 2, 3. and 5%, mixed with 15% maltodextrin of ingredient weight. It 
was found that 1.5%  of Methocel®65 HG, 3% and 5% of carboxy methyl cellulose (CMC) produced suitable 
foam. The solution 5 % of carboxy methyl cellulose (CMC) with 75% of the mixture quantity was suitable 
for the passion fruit juice mixed with gac aril powder production with optimum density of foam, foam 
stability and overrun. This mixture was dried at 70 degrees celcius for 2 hours had the final moisture content 
of the product was 2.51%. The solubility time was 2.28 minute (mixed with 125 ml of water). The color 
values L* a* b* after drying were 80.55, 7.24 and 24.12, respectively and product yield was 10.29% 
respectively. 
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บทน้า 
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและ
คุณประโยชน์เพื่อสุขภาพอ่ืน ๆ อาทิ เช่น เสาวรส ท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ วิตามิน และไฟเบอร์ เนื้อเสาวรส
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด (Medthai, 2013) ส้าหรับฟักข้าว เป็นผักหรือผลไม้พื้นบ้านท่ีนิยมรับประทาน
ผล และยอดอ่อนเนื่องจาก มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พบส่วนต่าง ๆ มีสรรพคุณเด่น โดยเฉพาะมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และต้านโรคมะเร็งได้อย่างดี (สภาเกษตรแห่งชาติ, 2561) ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการน้าเสาวรสและฟักข้าวมาพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ สะดวกในการบริโภคและการเก็บรักษา นอกจากนี้สารที่มาจากธรรมชาติ ที่ให้
คุณประโยชน์แก่ร่างกาย โดยน้ามาท้ากระบวนการท้าแห้งแบบโฟม-แมท ที่เป็นการท้าแห้งโดยใช้หลักการตีอาหารเหลวให้เกิด
โฟมแล้วน้าไปอบแห้งซึ่งโครงสร้างของโฟมจะมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงท้าให้ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อย คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสามารถรักษาคุณภาพ สี กลิ่น และความสามารถในการคืนรูปไว้ได้ดีกว่า การท้าแห้งโดยใช้ลมร้อนแบบอ่ืน ๆ 
(รัตนา, 2547) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เสาวรสและฟักข้าวเป็นวัตถุดิบในการท้าผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้สารก่อให้เกิดโฟม 2 ชนิด คือ   
คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (CMC) เมทโทเซล (Methocel) เพื่อน้าเสาวรสและฟักข้าวมาเพิ่มมูลค่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวกึ่งส้าเร็จรูป และทดลองหาสูตรมาตรฐานของเครื่องดื่มเสาวรส
ผสมฟักข้าวก่ึงส้าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเสาวรสและฟักข้าว และมีสารช่วยก่อให้เกิดโฟมในการท้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผง 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 
 

วิธีด้าเนินการ 
 1. ศึกษาอัตราส่วนของน ้าเสาวรสและฟักข้าว น้าเสาวรส และเยื่อฟักข้าว เฉพาะส่วนท่ีบริโภคได้ มาปั่นให้ละเอียด
กรองด้วยผ้าขาวบาง และผสมกันในอัตราส่วน เสาวรส : ฟักข้าว ร้อยละ 90:10, 85:15, 80:20, 75:25, 70:30, 60:40, 50:50, 
65:35, 55:45 ตามล้าดับ แล้วจึงน้ามาผสมน้้าอัตราส่วนของเสาวรสผสมฟักข้าว : น้้า เท่ากับ 1 : 1 ท้าการวัดค่าสี L* a* และ 
b* ด้วยเครื่องวัดสียี่ห้อ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, TSS) 
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity, TA) ในรูปกรดซิตริก ตามวิธี AOAC (2000) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ด้วยเครื่องวัด pH (pH meter)  
 2. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเสาวรสผสมฟักข้าวผงกึ่งส้าเร็จรูป น้าน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวท่ีเหมาะสมในข้อ 1 มาท้าการ
ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 25 องศาบริกซ์ ด้วยน้้าตาลทราย เติมมอลโตเดกซ์ทรินร้อยละ 15 โดยปริมาตร 
(อรทัย, 2547) ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randoomized Design ; CRD) จ้านวน 3 ซ้้า 
ศึกษาสารก่อให้เกิดโฟม โดยใช้อัตราส่วนของ Carboxy Methyl Cellulose (CMC) ผสมกับ Methocel อัตราส่วน 1:1 โดย
น้้าหนัก ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 2 3 และ 5 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ เตรียมสารก่อให้เกิดโฟม 
โดยละลายน้้าท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนได้เจลของสารก่อให้เกิดโฟม แล้วจึงน้าส่วนผสมน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวใส่โถปั่น 
ตีด้วยความเร็วต่้า เพื่อคนให้ส่วนผสมมีความสม่้าเสมอ ค่อย ๆ เทเจลสารก่อให้เกิดโฟม พร้อมตีด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา 30 
นาที ระหว่างการตีโฟม วิเคราะห์หาค่าโอเวอร์รัน (Overrun) และความหนาแน่นของโฟม (อรทัย, 2547) ค่าความคงตัวของ
โฟม (กฤต, 2548) หลังจากนั้นน้าโฟมแมทที่ได้ บีบให้เป็นเส้นลงบนถาด น้าเข้าตู้อบลมร้อนแบบถาด ที่อุณภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงหรือจนแห้งสนิท (นวลจรี และมณฑิรา, 2555) น้ามาบดให้ละเอียด บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ท้า
การวิเคราะห์คุณภาพด้าน ค่าสี L* a* และ b* ร้อยละผลผลิต (% Yield) ความสามารถในการละลาย (AL-Kahtani และคณะ 
1990) ปริมาณความช้ืน (moisture content) (AOAC, 2000) หลังจาดนั้นท้าการคัดเลือกน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวผงท่ีใช้สารก่อ
ก่อให้เกิดโฟม 3 ชนิด คือ Mathocel:CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5  CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ 5  มาท้าการคืนรูป 
(น้้าหนัก 5 กรัม : น้้า 125 มิลลิลิตร คนจนละลาย) น้าไปวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, 
TSS)  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity, TA) ตามวิธี AOAC (2000) พร้อมทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-
Point Hedonic Scale (1 หมายถึงไม่ชอบมากที่สุด และ 9 หมายถึงชอบมากท่ีสุด) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
และความชอบรวมของเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวแบบผงกึ่งส้าเร็จรูป และน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวผงคืนรูป ทีแ่ช่ไว้ทีอุ่ณหภูมิ
ตู้เย็นในรูปแบบน้้าผลไม้ที่พร้อมดื่ม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อคสมบูรณ์ 
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บทน้า 
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
คุณประโยชน์เพื่อสุขภาพอ่ืน ๆ อาทิ เช่น เสาวรส ท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุ วิตามิน และไฟเบอร์ เนื้อเสาวรส
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด (Medthai, 2013) ส้าหรับฟักข้าว เป็นผักหรือผลไม้พื้นบ้านท่ีนิยมรับประทาน
ผล และยอดอ่อนเนื่องจาก มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พบส่วนต่าง ๆ มีสรรพคุณเด่น โดยเฉพาะมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และต้านโรคมะเร็งได้อย่างดี (สภาเกษตรแห่งชาติ, 2561) ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการน้าเสาวรสและฟักข้าวมาพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ สะดวกในการบริโภคและการเก็บรักษา นอกจากนี้สารที่มาจากธรรมชาติ ที่ให้
คุณประโยชน์แก่ร่างกาย โดยน้ามาท้ากระบวนการท้าแห้งแบบโฟม-แมท ที่เป็นการท้าแห้งโดยใช้หลักการตีอาหารเหลวให้เกิด
โฟมแล้วน้าไปอบแห้งซึ่งโครงสร้างของโฟมจะมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงท้าให้ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อย คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสามารถรักษาคุณภาพ สี กลิ่น และความสามารถในการคืนรูปไว้ได้ดีกว่า การท้าแห้งโดยใช้ลมร้อนแบบอ่ืน ๆ 
(รัตนา, 2547) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เสาวรสและฟักข้าวเป็นวัตถุดิบในการท้าผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้สารก่อให้เกิดโฟม 2 ชนิด คือ   
คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (CMC) เมทโทเซล (Methocel) เพื่อน้าเสาวรสและฟักข้าวมาเพิ่มมูลค่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวกึ่งส้าเร็จรูป และทดลองหาสูตรมาตรฐานของเครื่องดื่มเสาวรส
ผสมฟักข้าวก่ึงส้าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเสาวรสและฟักข้าว และมีสารช่วยก่อให้เกิดโฟมในการท้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผง 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 
 

วิธีด้าเนินการ 
 1. ศึกษาอัตราส่วนของน ้าเสาวรสและฟักข้าว น้าเสาวรส และเยื่อฟักข้าว เฉพาะส่วนท่ีบริโภคได้ มาปั่นให้ละเอียด
กรองด้วยผ้าขาวบาง และผสมกันในอัตราส่วน เสาวรส : ฟักข้าว ร้อยละ 90:10, 85:15, 80:20, 75:25, 70:30, 60:40, 50:50, 
65:35, 55:45 ตามล้าดับ แล้วจึงน้ามาผสมน้้าอัตราส่วนของเสาวรสผสมฟักข้าว : น้้า เท่ากับ 1 : 1 ท้าการวัดค่าสี L* a* และ 
b* ด้วยเครื่องวัดสียี่ห้อ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, TSS) 
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity, TA) ในรูปกรดซิตริก ตามวิธี AOAC (2000) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ด้วยเครื่องวัด pH (pH meter)  
 2. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเสาวรสผสมฟักข้าวผงกึ่งส้าเร็จรูป น้าน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวท่ีเหมาะสมในข้อ 1 มาท้าการ
ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 25 องศาบริกซ์ ด้วยน้้าตาลทราย เติมมอลโตเดกซ์ทรินร้อยละ 15 โดยปริมาตร 
(อรทัย, 2547) ท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randoomized Design ; CRD) จ้านวน 3 ซ้้า 
ศึกษาสารก่อให้เกิดโฟม โดยใช้อัตราส่วนของ Carboxy Methyl Cellulose (CMC) ผสมกับ Methocel อัตราส่วน 1:1 โดย
น้้าหนัก ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 2 3 และ 5 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ เตรียมสารก่อให้เกิดโฟม 
โดยละลายน้้าท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนได้เจลของสารก่อให้เกิดโฟม แล้วจึงน้าส่วนผสมน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวใส่โถปั่น 
ตีด้วยความเร็วต่้า เพื่อคนให้ส่วนผสมมีความสม่้าเสมอ ค่อย ๆ เทเจลสารก่อให้เกิดโฟม พร้อมตีด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา 30 
นาที ระหว่างการตีโฟม วิเคราะห์หาค่าโอเวอร์รัน (Overrun) และความหนาแน่นของโฟม (อรทัย, 2547) ค่าความคงตัวของ
โฟม (กฤต, 2548) หลังจากนั้นน้าโฟมแมทที่ได้ บีบให้เป็นเส้นลงบนถาด น้าเข้าตู้อบลมร้อนแบบถาด ที่อุณภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงหรือจนแห้งสนิท (นวลจรี และมณฑิรา, 2555) น้ามาบดให้ละเอียด บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ท้า
การวิเคราะห์คุณภาพด้าน ค่าสี L* a* และ b* ร้อยละผลผลิต (% Yield) ความสามารถในการละลาย (AL-Kahtani และคณะ 
1990) ปริมาณความช้ืน (moisture content) (AOAC, 2000) หลังจาดนั้นท้าการคัดเลือกน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวผงท่ีใช้สารก่อ
ก่อให้เกิดโฟม 3 ชนิด คือ Mathocel:CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5  CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ 5  มาท้าการคืนรูป 
(น้้าหนัก 5 กรัม : น้้า 125 มิลลิลิตร คนจนละลาย) น้าไปวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, 
TSS)  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity, TA) ตามวิธี AOAC (2000) พร้อมทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-
Point Hedonic Scale (1 หมายถึงไม่ชอบมากที่สุด และ 9 หมายถึงชอบมากที่สุด) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
และความชอบรวมของเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวแบบผงกึ่งส้าเร็จรูป และน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวผงคืนรูป ทีแ่ช่ไว้ทีอุ่ณหภูมิ
ตู้เย็นในรูปแบบน้้าผลไม้ที่พร้อมดื่ม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อคสมบูรณ์ 

(Randomized Complete Block Design ; RCBD) และท้าการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทาง
สถิติ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละ
สิ่งทดลอง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. อัตราส่วนของน ้าเสาวรสและฟักข้าวที่เหมาะสม จากการตรวจสอบคุณภาพของน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวต่อน้้า 
1:1 ในด้านค่าสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) ความเป็นกรด-ด่าง พบว่า ด้านค่าสีของ
น้้าเสาวรสผสมฟักข้าว ค่าสี L* ความสว่าง ค่าสี a* ความเข้มของสีแดง- สีเขียว และ ค่าสี b* ความเข้มของสีเหลือง-น้้าเงิน ทุก
สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด 
(กรดซิตริก) และความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  ค่าสี ของน้้าเสาวรส : ฟักข้าว ที่อัตราส่วนต่างกัน 
 

อัตราส่วนของ 
น ้าเสาวรส:ฟักข้าว 

ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี 
ค่าสี ปริมาของแข็งที่     

ละลายได้ทั งหมด(°Brix) 
ปริมาณกรดทั งหมด 

(กรดซิตริก) 
ความเป็น 

กรด-ด่าง (pH) L* a* b* 
90:10 53.48±0.16f 4.19±0.35i 0.46±0.29f 8.80±0.66a 0.77±0.00bc 3.22±0.01c 
85:15 54.16±0.13b 6.53±0.09h 1.63±0.21d 5.80±0.10d 0.98±0.04a 3.23±0.03bc 
80:20 53.88±0.19de 6.73±0.23g 1.43±0.23e 8.23±0.15a 0.96±0.00a 3.27±0.01ab 
75:25 53.84±0.10e 7.33±0.12f 1.47±0.19e 6.03±0.23cd 0.70±0.00cd 3.22±0.02c 
70:30 54.04±0.05c 8.31±0.04e 1.82±0.07c 7.47±0.40b 0.79±0.04b 3.29±0.01a 
65:35 53.98±0.14d 8.69±0.14d 1.86±0.18c 6.63±0.21c 0.70±0.06cd 3.21±0.02c 
60:40 54.17±0.04b 9.65±0.05c 2.21±0.08b 8.87±0.21a 0.68±0.04d 3.21±0.01c 
55:45 54.22±0.07b 10.14±0.10b 2.35±0.11b 8.50±0.26a 0.64±0.00d 3.23±0.01bc 
50:50 54.43±0.09a 10.75±0.09a 2.65±0.11a 6.33±0.55cd 0.58±0.06e 3.21±0.01c 

หมายเหตุ : a, b, c, d, e, f, g, h, i อักษรที่มีความแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกัน 
   อย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ  (p≤0.05)   
 
2. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเสาวรสผสมฟักข้าวผงกึ่งส้าเร็จรูป จากการน้าน้้าเสาวรสผสมฟักข้าว ผสมกับสารก่อให้เกิด

โฟม 2 ประเภท คือ Methocel และ Carboxy methyl cellulose (CMC) โดยอัตราส่วนที่ผสมสาร 2 ชนิด คือ 1:1  โดย
น้้าหนัก ใช้สารผสมคือ Methocel:CMC ละลายในน้้าให้มีความเข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยน้้าหนัก และใช้ CMC ละลายในน้้าให้มี
ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, 2, 3 และ 5 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ พบว่า Methocel:CMC สามารถท้าให้ส่วนผสมของน้้าเสาวรส:
ฟักข้าวเกิดโฟมที่คงตัวได้ ทั้งนี้พิจารณาจากเมื่อตั้งทิ้งไว้ 60 นาทีพบของเหลวแยกตัวออกมาเล็กน้อย (กัลยาณี , 2540) โดย
สารละลาย Methocel:CMC เริ่มท้าให้ส่วนผสมน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวเกิดโฟมเมื่อใช้ปริมาณร้อยละ 40 โดยน้้าหนัก ส่วน
สารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 ปริมาณสารละลายต่้าสุดเกิดโฟม มากกว่า 200 ส่วนสารละลาย CMC ความเข้มข้น
ร้อยละ 2 ปริมาณสารละลายต่้าสุดเกิดโฟม มากกว่า 100 สารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 เริ่มท้าให้ส่วนผสมน้้า
เสาวรส:ฟักข้าวเกิดโฟมได้เมื่อใช้ปริมาณร้อยละ 60 โดยน้้าหนัก และสารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 5 เริ่มท้าให้
ส่วนผสมน้้าเสาวรส:ฟักข้าวเกิดโฟมได้เมื่อใช้ปริมาณร้อยละ 55 โดยน้้าหนัก ดังนั้นจึงเลือกสารละลาย Methocel:CMC (ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.5) ในปริมาณร้อยละ 40 สารละลาย CMC (ความเข้มข้นร้อยละ 3) ในปริมาณร้อยละ 60 และสารละลาย 
CMC (ความเข้มข้นร้อยละ 5) ในปริมาณร้อยละ 55 เนื่องจากใช้ปริมาณสารละลายต่้าสุดแต่ท้าให้เกิดโฟมได้จึงได้เลือกเพื่อ
ท้าการศึกษาต่อไป 
 เมื่อน้าสารก่อใหเ้กิดโฟม Methocel:CMC ความเข้มร้อยละ 1.5 และ CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ CMC ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 เติมลงในส่วนผสมน้้าเสาวรส:ฟักข้าวที่แตกต่างกัน 5 ระดับ โดยพิจารณาระดับต่้าสุด คือ ปริมาณของสารที่
เติมลงไปน้อยที่สุดที่สามารถท้าให้เกิดโฟมได้ และเพิ่มปริมาณขึ้นระดับร้อยละ 5 โดยน้้าหนักของส่วนผสม  
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 ด้านความคงตัวของโฟม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 2) โดยชนิดของโฟมของ
สารละลาย Methocel:CMC มีอัตราการแยกตัวของของเหลวระหว่าง 0.030-0.032 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วน โฟมของสารละลาย 
CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 มีอัตราการแยกตัวของของเหลวระหว่าง 0.281-0.285 มิลลิลิตรต่อนาที และโฟมของสารละลาย 
CMC ความเข้มข้นร้อยละ 5 มีอัตราการแยกตัวของของเหลว ระหว่าง 0.250-0.253 มิลลิลิตรต่อนาที การใช้ CMC ท้าให้โฟม
มีความคงตัวไม่คงท่ี เนื่องจาก CMC มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด อาจขัดขวางการกักเก็บอากาศในระหว่างการตีโฟม ท้า
ให้ค่า overrun ลดลง ความสามารถในการกักเก็บอากาศของโฟมก็จะลดลง (สุภาวิณี, 2556)  

เมื่อใช้ชนิดสารก่อให้เกิดโฟมต่างกันและปริมาณที่ต่างกัน ส่งผลให้มีความหนาแน่นของโฟมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) สารละลาย Methocel : CMC ปริมาตรร้อยละ 40 โดยน้้าหนักส่วนผสม โฟมมีความหนาแน่น
สูงสุดเท่ากับ 0.27 กรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนโฟมของสารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 ปริมาตรร้อยละ 60 โดยน้้าหนัก
ส่วนผสม มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 0.80 กรัมต่อมิลลิลิตร และโฟมของสารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตร
ร้อยละ 55 โดยน้้าหนักส่วนผสม มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 0.64 กรัมต่อมิลลิลิตร ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ กัลยาณี 
(2540) และชนันท์ (2545) ที่ความหนาแน่นของโฟมจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายก่อให้เกิดโฟมเพิ่มขึ้น ส้าหรับค่า 
overrun มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) การที่โฟมมีค่า 
overrun สูง และความหนาแน่นต่้าจะส่งผลให้โฟมมีฟองอากาศที่ละเอียดและสม่้าเสมอมีพื้นที่ผิวที่จะเกิดการระเหยของน้้า
มากท้าให้น้้าภายในโฟมซึ่งอยู่ในรูปฟิล์มบาง ๆ สามารถระเหยออกมาได้ง่ายและต่อเนื่อง ส่วน Methocel ยังพยุงโครงสร้าง
ของโฟมไว้ไม่ให้ยุบตัว เพราะการยุบตัวของโฟมท้าให้ไม่มีโพรงอากาศท่ีจะท้าให้ความร้อนแพร่เข้าไป น้้าจึงระเหยได้ยากข้ึน ท้า
ให้แห้งได้ช้าลง (กัลยาณี, 2540)  
 
ตารางที่ 2  คุณสมบัติของโฟมน้้าเสาวรสผสมฟักข้าว 
 

 
ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟม 

(ร้อยละโดยน ้าหนักของส่วนผสม) 

คุณสมบัติโฟม 
ความคงตัว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ความหนาแน่น 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

Overrun 
(ร้อยละ) 

 
สารละลาย Methocel:CMC 

ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 

40 0.031±0.00d 0.27±0.01a 563.28±2.99d 

45 0.032±0.00d 0.24±0.01b 607.48±2.07c 

50 0.031±0.00d 0.21±0.01c 675.31±1.95b 

55 0.030±0.00d 0.18±0.00d 695.13±1.20a 

60 0.030±0.00d 0.16±0.00e 693.32±3.51a 

 
 

CMC เข้มข้นร้อยละ 3 

60 0.285±0.00a 0.80±0.01a 66.92±1.55d 

65 0.281±0.00b 0.71±0.01b 78.40±3.80c 

70 0.284±0.00b 0.69±0.01c 91.80±1.28b 

75 0.281±0.00b 0.62±0.07cd 93.99±1.85b 

80 0.281±0.00b 0.59±0.01d 112.77±8.04a 

 
 

CMC เข้มข้นร้อยละ 5 

55 0.253±0.00c 0.64±0.01a 63.66±3.63e 

60 0.251±0.00c 0.59±0.01b 73.96±3.89d 

65 0.252±0.00c 0.53±0.01c 86.00±2.54c 

70 0.250±0.00c 0.42±0.01d 118.07±5.57b 

75 0.251±0.00c 0.37±0.10e 134.11±2.74a 

หมายเหตุ:  a, b, c, d, e อักษรที่มีความแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกัน 
     อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

   
 ผลิตภัณฑ์เสาวรสผสมฟักข้าวผง มีลักษณะเป็นผงสีส้มอ่อน และไม่จับตัวกันเป็นก้อน โดย ค่าสี L* a* และ b* มีค่า
ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส้าหรับปริมาณผลผลิตที่ได้ของเครื่องดื่มน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวที่ผสมสารก่อเกิด
โฟมทั้ง 3 ชนิด อยู่ในช่วงร้อยละ 10.29 -10.76 ความสามารถในการละลาย ทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
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 ด้านความคงตัวของโฟม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางที่ 2) โดยชนิดของโฟมของ
สารละลาย Methocel:CMC มีอัตราการแยกตัวของของเหลวระหว่าง 0.030-0.032 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วน โฟมของสารละลาย 
CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 มีอัตราการแยกตัวของของเหลวระหว่าง 0.281-0.285 มิลลิลิตรต่อนาที และโฟมของสารละลาย 
CMC ความเข้มข้นร้อยละ 5 มีอัตราการแยกตัวของของเหลว ระหว่าง 0.250-0.253 มิลลิลิตรต่อนาที การใช้ CMC ท้าให้โฟม
มีความคงตัวไม่คงท่ี เนื่องจาก CMC มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด อาจขัดขวางการกักเก็บอากาศในระหว่างการตีโฟม ท้า
ให้ค่า overrun ลดลง ความสามารถในการกักเก็บอากาศของโฟมก็จะลดลง (สุภาวิณี, 2556)  

เมื่อใช้ชนิดสารก่อให้เกิดโฟมต่างกันและปริมาณที่ต่างกัน ส่งผลให้มีความหนาแน่นของโฟมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) สารละลาย Methocel : CMC ปริมาตรร้อยละ 40 โดยน้้าหนักส่วนผสม โฟมมีความหนาแน่น
สูงสุดเท่ากับ 0.27 กรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนโฟมของสารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 ปริมาตรร้อยละ 60 โดยน้้าหนัก
ส่วนผสม มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 0.80 กรัมต่อมิลลิลิตร และโฟมของสารละลาย CMC ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตร
ร้อยละ 55 โดยน้้าหนักส่วนผสม มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 0.64 กรัมต่อมิลลิลิตร ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ กัลยาณี 
(2540) และชนันท์ (2545) ที่ความหนาแน่นของโฟมจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารละลายก่อให้เกิดโฟมเพิ่มขึ้น ส้าหรับค่า 
overrun มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารก่อให้เกิดโฟมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) การที่โฟมมีค่า 
overrun สูง และความหนาแน่นต่้าจะส่งผลให้โฟมมีฟองอากาศที่ละเอียดและสม่้าเสมอมีพื้นที่ผิวที่จะเกิดการระเหยของน้้า
มากท้าให้น้้าภายในโฟมซึ่งอยู่ในรูปฟิล์มบาง ๆ สามารถระเหยออกมาได้ง่ายและต่อเน่ือง ส่วน Methocel ยังพยุงโครงสร้าง
ของโฟมไว้ไม่ให้ยุบตัว เพราะการยุบตัวของโฟมท้าให้ไม่มีโพรงอากาศท่ีจะท้าให้ความร้อนแพร่เข้าไป น้้าจึงระเหยได้ยากข้ึน ท้า
ให้แห้งได้ช้าลง (กัลยาณี, 2540)  
 
ตารางที่ 2  คุณสมบัติของโฟมน้้าเสาวรสผสมฟักข้าว 
 

 
ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟม 

(ร้อยละโดยน ้าหนักของส่วนผสม) 

คุณสมบัติโฟม 
ความคงตัว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ความหนาแน่น 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

Overrun 
(ร้อยละ) 

 
สารละลาย Methocel:CMC 

ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 

40 0.031±0.00d 0.27±0.01a 563.28±2.99d 

45 0.032±0.00d 0.24±0.01b 607.48±2.07c 

50 0.031±0.00d 0.21±0.01c 675.31±1.95b 

55 0.030±0.00d 0.18±0.00d 695.13±1.20a 

60 0.030±0.00d 0.16±0.00e 693.32±3.51a 

 
 

CMC เข้มข้นร้อยละ 3 

60 0.285±0.00a 0.80±0.01a 66.92±1.55d 

65 0.281±0.00b 0.71±0.01b 78.40±3.80c 

70 0.284±0.00b 0.69±0.01c 91.80±1.28b 

75 0.281±0.00b 0.62±0.07cd 93.99±1.85b 

80 0.281±0.00b 0.59±0.01d 112.77±8.04a 

 
 

CMC เข้มข้นร้อยละ 5 

55 0.253±0.00c 0.64±0.01a 63.66±3.63e 

60 0.251±0.00c 0.59±0.01b 73.96±3.89d 

65 0.252±0.00c 0.53±0.01c 86.00±2.54c 

70 0.250±0.00c 0.42±0.01d 118.07±5.57b 

75 0.251±0.00c 0.37±0.10e 134.11±2.74a 

หมายเหตุ:  a, b, c, d, e อักษรที่มีความแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกัน 
     อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

   
 ผลิตภัณฑ์เสาวรสผสมฟักข้าวผง มีลักษณะเป็นผงสีส้มอ่อน และไม่จับตัวกันเป็นก้อน โดย ค่าสี L* a* และ b* มีค่า
ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส้าหรับปริมาณผลผลิตที่ได้ของเครื่องดื่มน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวที่ผสมสารก่อเกิด
โฟมทั้ง 3 ชนิด อยู่ในช่วงร้อยละ 10.29 -10.76 ความสามารถในการละลาย ทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (p≤0.05) โดยสารละลาย Methocel:CMC มีค่าสูงสุด 5.31 นาที เนื่องจาก Methocel ละลายน้้าที่อุณหภูมิห้องไม่ดี 
แต่สามารถกระจายตัวได้ดีในน้้าร้อน (ณัฐพล, 2553) ส่วน CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 ละลายอยู่ในช่วง 2.52 นาที และ CMC 
ความเข้มข้นร้อยละ 5 ละลายอยู่ในช่วง 2.28 นาที เพราะ (CMC) เป็นสารให้ความคงตัวที่สามารถละลายได้ง่ายในน้้าเย็นหรือ
อุณหภูมิห้อง เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที 30 นาที และ 1 ช่ัวโมง พบว่าไม่มีการตกตะกอนทั้ง 3 สิ่งทดลอง ด้านปริมาณ
ความช้ืนทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในช่วงร้อยละ 2.33-2.51 ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  คุณภาพของเสาวรสผสมฟักข้าวผงท่ีผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท 
 

ชนิดของสาร
ก่อให้เกิดโฟม 

ร้อยละโดย
น ้าหนักส่วนผสม 

ค่าสี  
L*ns 

ค่าสี  
a*ns 

ค่าสี 
b*ns 

Yield ns 

(ร้อยละ) 
การละลาย

(นาที) 
ความชื น ns 
(ร้อยละ) 

สารละลาย 
Methocel:CMC 
ความเข้มข้นร้อย
ละ 1.5 

60 
 

80.58 
± 

0.24 

7.31 
± 

0.18 

23.94 
± 

0.48 

10.76 
± 

0.00 

5.31 
± 

0.03a 

2.33 
± 

0.14 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อย
ละ 3 

80 80.63 
± 

0.12 

7.25 
± 

0.08 

23.95 
± 

0.20 

10.46 
± 

0.00 

2.52 
± 

0.04b 

2.46 
± 

0.38 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อย
ละ 5 

75 80.55 
± 

0.17 

7.24 
± 

0.11 

24.12 
± 

0.22 

10.29 
± 

0.00 

2.28 
± 

0.05c 

2.51 
± 

0.33 
หมายเหตุ:  a, b, c อักษรทีแ่ตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     ns อักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

  
 จากผลติภณัฑ์เสาวรสผสมฟักข้าวผงที่ได้น้ามาคืนรูป (5 กรัม : น้้า 125 มิลลิลติร) พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้

ทั้งหมดทุกสิ่งทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 14.96-14.99 องศาบริกซ ์ 
ปริมาณกรด (ในรูปกรดซิตริก) ทุกสิ่งทดลองก็มีค่าใกลเ้คียงกัน และไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) นอกจากน้ี เมื่อ
ค้านวณหาอัตราส่วนค่าปรมิาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (บริกซ)์ ต่อปริมาณกรด (°Brix/Acid ratio) ที่บ่งช้ีถึงความกลม
กล่อมของผลติภณัฑ์ พบว่ามีคา่ใกล้เคียงกัน ชนิดสารก่อให้เกดิโฟม Methocel:CMC ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 °Brix/Acid ratio 
เท่ากับ 38.35 ส่วนสารก่อให้เกิดโฟม CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 °Brix/Acid ratio เท่ากับ 39.36 และ CMC ความเข้มข้นร้อย
ละ 5 °Brix/Acid ratio เท่ากับ 38.43  ตามลา้ดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  คุณภาพทางเคมีของน้้าเสาวรมผสมฟักข้าวคืนรูปจากเสาวรสผสมฟักข้าวผงท่ีผลติโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท 
 
 
ชนิดสารก่อให้เกิดโฟม 

ลักษณะทางเคม ี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้

ทั งหมด (°Brix) ns 
ปริมาณกรดทั งหมด ns °Brix/Acid ratio 

 
สารละลาย Methocel : CMC 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 

14.96±0.06 0.39±0.01 38.35 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 3 

14.96±0.06 0.38±0.01 39.36 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 5 

14.99±0.05 0.39±0.01 38.43 

หมายเหตุ:  ns อักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
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 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรสผสมฟักข้าว จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรส
ผสมฟักข้าวพร้อมดื่มหลังการคืนรูป โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน ท้าการทดสอบความชอบแบบ 9 Point Hedonic 
Scaling Test ที่ใช้สารก่อให้เกิดโฟม Methocel:CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ CMC ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 พบว่า ด้านลักณะปรากฏ ด้านสี ด้านกลิ่น และด้านความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
แต่ด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้สาร Methocel:CMC  มีความแตกต่างจากสาร CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ 5 อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) มีคะแนนความชอบเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวคืนรูปในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง 
ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวคืนรูปจากเสาวรสผสมฟักข้าว 
      ผงที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท 
 

ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟม 
(% โดยน ้าหนักของส่วนผสม) 

ลักษณะ
ปรากฏns 

สnีs กลิ่นns รสชาติ ความชอบ
รวมns 

สารละลาย 
Methocel:CMC 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 

 
60 
 

 
7.2±0.55 

 
7.1±0.64 

 
7.4±0.72 

 
6.3±0.75b 

 
6.8±0.50 

 
สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 3 

80 7.2±0.61 7.1±0.53 7.2±0.66 6.8±0.68a 7.0±0.55 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 5 

75 7.1±0.57 7.0±0.61 7.3±0.56 6.8±0.59a 7.0±0.61 

 
หมายเหตุ:   a, b อักษรที่มีความแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     ns อักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 อัตราส่วนของน้้าเสาวรสและฟักข้าวที่เหมาะสม คืออัตราส่วนของน้้าเสาวรส : ฟักข้าว ที่ร้อยละ 80 : 20 ที่มีการใช้
ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟมที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมทท่ีเหมาะสม คือ การ
ใช้ carboxy methyl cellulose (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตรร้อยละ 75 โดยน้้าหนัก ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีค่า 
overrun สูง และมีความหนาแน่นน้อย ปริมาณความชื้นสุดท้ายร้อยละ 2.51 ระยะเวลาในการละลาย 2.28 นาที และปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ร้อยละ 10.29 ตามล้าดับ 
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วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  เชียงใหม ่

[6] นวลจรี ค้ามลูสืบ  และมณฑริา แก้วฟู.  2555.  ผลของสารก่อให้เกิดโฟมทีม่ีต่อลักษณะและคณุภาพของมะม่วงมหาชนก 
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 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรสผสมฟักข้าว จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรส
ผสมฟักข้าวพร้อมดื่มหลังการคืนรูป โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ้านวน 30 คน ท้าการทดสอบความชอบแบบ 9 Point Hedonic 
Scaling Test ที่ใช้สารก่อให้เกิดโฟม Methocel:CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ CMC ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 พบว่า ด้านลักณะปรากฏ ด้านสี ด้านกลิ่น และด้านความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
แต่ด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้สาร Methocel:CMC  มีความแตกต่างจากสาร CMC ความเข้มข้นร้อยละ 3 และ 5 อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) มีคะแนนความชอบเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวคืนรูปในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง 
ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้้าเสาวรสผสมฟักข้าวคืนรูปจากเสาวรสผสมฟักข้าว 
      ผงที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท 
 

ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟม 
(% โดยน ้าหนักของส่วนผสม) 

ลักษณะ
ปรากฏns 

สnีs กลิ่นns รสชาติ ความชอบ
รวมns 

สารละลาย 
Methocel:CMC 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 

 
60 
 

 
7.2±0.55 

 
7.1±0.64 

 
7.4±0.72 

 
6.3±0.75b 

 
6.8±0.50 

 
สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 3 

80 7.2±0.61 7.1±0.53 7.2±0.66 6.8±0.68a 7.0±0.55 

สารละลาย CMC  
ความเข้มข้นร้อยละ 5 

75 7.1±0.57 7.0±0.61 7.3±0.56 6.8±0.59a 7.0±0.61 

 
หมายเหตุ:   a, b อักษรที่มีความแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     ns อักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 อัตราส่วนของน้้าเสาวรสและฟักข้าวที่เหมาะสม คืออัตราส่วนของน้้าเสาวรส : ฟักข้าว ที่ร้อยละ 80 : 20 ที่มีการใช้
ชนิดของสารก่อให้เกิดโฟมที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มเสาวรสผสมฟักข้าวโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมทท่ีเหมาะสม คือ การ
ใช้ carboxy methyl cellulose (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตรร้อยละ 75 โดยน้้าหนัก ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีค่า 
overrun สูง และมีความหนาแน่นน้อย ปริมาณความชื้นสุดท้ายร้อยละ 2.51 ระยะเวลาในการละลาย 2.28 นาที และปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ร้อยละ 10.29 ตามล้าดับ 
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ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร    
ในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์  

 
กนกวรรณ ทองคำ1 พรชัย หาระโคตร2* และเยาวพา จิระเกียรติกุล3 

 
บทคัดย่อ 

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานในประเทศไทยด้านการเพ่ิมผลผลิตน้ันประสบความสำเร็จได้ยาก เน่ืองจาก สายพันธ์ุ
ข้าวโพดหวานในไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ำ จึงต้องนำเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศชั่ว S5 
จำนวน 7 สายพันธ์ุ สร้างคู่ผสมด้วยวิธีการผสมข้ามแบบพบกันหมด ได้คู่ผสมทั้งหมด 42 คู่ผสม หลังจากน้ันนำไปปลูกทดสอบ
ร่วมกับสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์ และพันธุ์ทางการค้า 2 พันธุ์ ในฤดูแล้งและฝนปี พ.ศ. 2563/2564 จากผลการศึกษา 
พบว่า ความแปรปรวนจากอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบข่มสูงกว่าแบบผลบวกในทุกลักษณะที่ทำการศึกษา ยกเว้น 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความสูงฝัก สายพันธุ์ L4 มีค่าความสามารถในการรวมตัวทั่วไปสูง (GCA) ในลักษณะของ
ผลผลิต ในขณะที่ สายพันธุ์ L1 และ L2 มีค่า GCA สูง สำหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนและของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
ตามลำดับ นอกจากนี้ สายพันธุ์ L5 และ L6 มีค่า GCA ต่ำสำหรับความสูงฝักและอายุการเก็บเกี่ยว ตามลำดับ โดยสายพันธุ์ที่มี  
ค่า GCA สูง มีแนวโน้มที่จะให้ลูกผสมที่มีค่า SCA สูงเช่นกัน ดังนั้น สายพันธุ์ L1 L2 L4 L5 และ L6 เป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพใน
การเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถนำไปสร้างลูกผสมเด่ียวที่มีผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรที่ดี 

 
คำสำคัญ : ข้าวโพดหวาน ความสามารถในการรวมตัวทั่วไป การผสมพันธ์ุแบบพบกันหมด เชื้อพันธุกรรมจากเขตอบอุ่น  
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ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร    
ในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์  

 
กนกวรรณ ทองคำ1 พรชัย หาระโคตร2* และเยาวพา จิระเกียรติกุล3 

 
บทคัดย่อ 

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานในประเทศไทยด้านการเพ่ิมผลผลิตน้ันประสบความสำเร็จได้ยาก เน่ืองจาก สายพันธ์ุ
ข้าวโพดหวานในไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ำ จึงต้องนำเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศชั่ว S5 
จำนวน 7 สายพันธ์ุ สร้างคู่ผสมด้วยวิธีการผสมข้ามแบบพบกันหมด ได้คู่ผสมทั้งหมด 42 คู่ผสม หลังจากน้ันนำไปปลูกทดสอบ
ร่วมกับสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์ และพันธุ์ทางการค้า 2 พันธุ์ ในฤดูแล้งและฝนปี พ.ศ. 2563/2564 จากผลการศึกษา 
พบว่า ความแปรปรวนจากอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบข่มสูงกว่าแบบผลบวกในทุกลักษณะที่ทำการศึกษา ยกเว้น 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความสูงฝัก สายพันธุ์ L4 มีค่าความสามารถในการรวมตัวทั่วไปสูง (GCA) ในลักษณะของ
ผลผลิต ในขณะที่ สายพันธุ์ L1 และ L2 มีค่า GCA สูง สำหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนและของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
ตามลำดับ นอกจากนี้ สายพันธุ์ L5 และ L6 มีค่า GCA ต่ำสำหรับความสูงฝักและอายุการเก็บเกี่ยว ตามลำดับ โดยสายพันธุ์ที่มี  
ค่า GCA สูง มีแนวโน้มที่จะให้ลูกผสมที่มีค่า SCA สูงเช่นกัน ดังนั้น สายพันธุ์ L1 L2 L4 L5 และ L6 เป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพใน
การเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถนำไปสร้างลูกผสมเด่ียวที่มีผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรที่ดี 
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Abstract 

The breeding of sweet corn in Thailand for increasing yield is difficult to achieve due to low genetic 
variation. An increase in genetic diversity by using exotic germplasm is necessary. Therefore, the objective 
of this study was to study combining ability of yield, yield components, and agronomic traits in the S5 super 
sweet corn inbred lines derived from exotic germplasm. The seven super sweet corn inbred lines were 
crossed with a diallel cross mating design. The 7 parental lines, 42 hybrids, and 2 commercial varieties were 
evaluated in the winter and rainy seasons of 2020/2021. The results indicated that variations of dominant 
genes were more important than additive gene effects for all studied traits, except total soluble solid and 
cob replacement height. L4 lines had a high GCA value for yield. L1, and L2 lines had a high GCA value for 
cutting percentage and total soluble solids, respectively. Whereas, L5 and L6 lines had a low GCA value for 
cob replacement height and harvesting date, respectively. In addition, inbred lines with a high GCA value 
tend to give hybrids with a high SCA value. Therefore, L1, L2, L4, L5, and L6 lines were the potential inbred 
lines that could be used to produce new hybrids having high yield, yield component, and good agronomic 
traits. 
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บทนำ 
 ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยมีเนื ้อที ่เพาะปลูก 234,402 ไร่ และผลผลิต 498,699 ตัน [1] ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรภายในประเทศนิยมปลูก  
ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว เนื่องจาก มีผลผลิตสูง และมีความสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถจัดการเรื่องการเก็บเกี่ยวได้ง่าย 
[2] อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตนั ้น ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะข้าวโพดหวานใน
ประเทศไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ำ [3] ซึ ่งการเพิ ่มความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้สูงขึ ้นนั ้นจะต้องนำเชื้อ
พันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ ์ [4] เช่น เชื ้อพันธุกรรมจากเขตอบอุ่นที ่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ        
ด้านผลผลิตในข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว [5] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด     
เขตร้อนร่วมกับเขตอบอุ่นในพ้ืนที่เขตร้อนในด้านลักษณะทางการเกษตร ได้แก่ ผลผลิต ความสูงต้น ความสูงฝัก และวันออกไหม 
พบว่า ข้าวโพดจากเขตอบอุ่นกลุ ่ม FS14 และ DEA ให้ผลผลิตสูงกว่ากลุ ่ม BUGARD ซึ่งสามารถนำกลุ่ม FS14 และ DEA      
มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ ์ข้าวโพดเขตร้อนเพื ่อให้มีผลผลิตที ่สูงขึ ้นได้ [6] นอกจากนี้ ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธ์ุ      
ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่มีศักยภาพสูงขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสายพันธ์ุอินเบรดที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน [3] ซึ่งการคัดเลือก
สายพันธ์ุอินเบรดที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบความสามารถในการรวมตัว [7] ซึ่งความสามารถในการรวมตัว แบ่งออกเป็น        
2 แบบ ได้แก่ ความสามารถในการรวมตัวแบบทั่วไป (general combining ability: GCA) และความสามารถในการรวมตัว
เฉพาะ (specific combining ability: SCA) [8] โดยสายพันธ์ุอินเบรดที่ดีควรมีค่า GCA สูง และมีแนวโน้มที่จะให้ลูกผสมที่มี
ค ่า SCA ในลักษณะที ่ต้องการสูงด้วย [9, 10] อย่างไรก็ตาม การศึกษาการตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวใน       
ข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธ์ุอินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศในเขตอบอุ่นยังมีอยู่ไม่มากนัก ดังน้ัน การศึกษา
ครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการรวมตัวทั่วไปสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะ
ทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธ์ุอินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศ 7 สายพันธ์ุ 
  

วิธีดำเนินการ 
1. สายพันธุ์อินเบรดที่ใช้ในการศึกษา 

ข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ ์อินเบรดจำนวน 7 สายพันธุ ์ ได้แก่ L1 (Sugar-75/TSC-BC2-22-1-4-3-1), L2 (Sugar-
75/TSC-BC2-65-5-1-3-1), L3 (Hibrix-53///Hibrix-3//Pi-P4546/Montauk-BC1-34-1-3-4-6(3)), L4 (Hibrix-53///Hibrix-
3//KV/Delectable-BC1-2-1-1-5-3), L5 (Hibrix-53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-5-5-3-9-7) , L6 (Hibrix-
53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-17-4-1-9-1(1)) และ L7 (Hibrix-53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-
BC1-17-4-2-8-5) ซึ่งพัฒนามาจากคู่ผสมระหว่างข้าวโพดของประเทศไทยกับเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานจากเขตอบอุ่น     
และผ่านการทดสอบความสามารถในการรวมตัวทั่วไปตามแผนการผสมพันธ์ุแบบ line x tester [7, 11]  
2. การสร้างลูกผสม 

ดำเนินการสร้างลูกผสมในฤดูแล้งระหว่างเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยนำสายพันธ์ุพ่อแม่จำนวน 
7 สายพันธุ์ มาผสมตามแผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด (diallel cross) ได้ลูกผสมเดี่ยว 21 คู่ผสม และลูกผสมสลับ 21 
คู่ผสม และสายพันธ์ุอินเบรด 7 สายพันธ์ุ 
3. การทดสอบลูกผสม  

ปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และปลูกในฤดูฝน ระหว่างเดือน
พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยนำลูกผสมทั้งหมดและสายพันธ์ุอินเบรด 7 สายพันธ์ุ มาปลูกร่วมกับพันธ์ุการค้า 2 พันธ์ุ 
รวมทั้งหมด 51 คู่ผสม/สายพันธุ์/พันธุ์ ณ แปลงทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 2 ซ้ำ ซ้ำละ 2 แถว โดยปลูกระยะ 75 x 25 
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บทนำ 
 ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยมีเนื ้อที ่เพาะปลูก 234,402 ไร่ และผลผลิต 498,699 ตัน [1] ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรภายในประเทศนิยมปลูก  
ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว เนื่องจาก มีผลผลิตสูง และมีความสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถจัดการเรื่องการเก็บเกี่ยวได้ง่าย 
[2] อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตนั ้น ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะข้าวโพดหวานใน
ประเทศไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ำ [3] ซึ ่งการเพิ ่มความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้สูงขึ ้นนั ้นจะต้องนำเชื้อ
พันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ ์ [4] เช่น เชื ้อพันธุกรรมจากเขตอบอุ่นที ่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ        
ด้านผลผลิตในข้าวโพดหวาน และข้าวโพดข้าวเหนียว [5] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด     
เขตร้อนร่วมกับเขตอบอุ่นในพ้ืนที่เขตร้อนในด้านลักษณะทางการเกษตร ได้แก่ ผลผลิต ความสูงต้น ความสูงฝัก และวันออกไหม 
พบว่า ข้าวโพดจากเขตอบอุ่นกลุ ่ม FS14 และ DEA ให้ผลผลิตสูงกว่ากลุ ่ม BUGARD ซึ่งสามารถนำกลุ่ม FS14 และ DEA      
มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ ์ข้าวโพดเขตร้อนเพื ่อให้มีผลผลิตที ่สูงขึ ้นได้ [6] นอกจากนี้ ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธ์ุ      
ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่มีศักยภาพสูงขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสายพันธ์ุอินเบรดที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน [3] ซึ่งการคัดเลือก
สายพันธ์ุอินเบรดที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบความสามารถในการรวมตัว [7] ซึ่งความสามารถในการรวมตัว แบ่งออกเป็น        
2 แบบ ได้แก่ ความสามารถในการรวมตัวแบบทั่วไป (general combining ability: GCA) และความสามารถในการรวมตัว
เฉพาะ (specific combining ability: SCA) [8] โดยสายพันธ์ุอินเบรดที่ดีควรมีค่า GCA สูง และมีแนวโน้มที่จะให้ลูกผสมที่มี
ค ่า SCA ในลักษณะที ่ต้องการสูงด้วย [9, 10] อย่างไรก็ตาม การศึกษาการตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวใน       
ข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธ์ุอินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศในเขตอบอุ่นยังมีอยู่ไม่มากนัก ดังน้ัน การศึกษา
ครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการรวมตัวทั่วไปสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะ
ทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธ์ุอินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศ 7 สายพันธ์ุ 
  

วิธีดำเนินการ 
1. สายพันธุ์อินเบรดที่ใช้ในการศึกษา 

ข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ ์อินเบรดจำนวน 7 สายพันธุ ์ ได้แก่ L1 (Sugar-75/TSC-BC2-22-1-4-3-1), L2 (Sugar-
75/TSC-BC2-65-5-1-3-1), L3 (Hibrix-53///Hibrix-3//Pi-P4546/Montauk-BC1-34-1-3-4-6(3)), L4 (Hibrix-53///Hibrix-
3//KV/Delectable-BC1-2-1-1-5-3), L5 (Hibrix-53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-5-5-3-9-7) , L6 (Hibrix-
53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-17-4-1-9-1(1)) และ L7 (Hibrix-53///Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-
BC1-17-4-2-8-5) ซึ่งพัฒนามาจากคู่ผสมระหว่างข้าวโพดของประเทศไทยกับเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานจากเขตอบอุ่น     
และผ่านการทดสอบความสามารถในการรวมตัวทั่วไปตามแผนการผสมพันธ์ุแบบ line x tester [7, 11]  
2. การสร้างลูกผสม 

ดำเนินการสร้างลูกผสมในฤดูแล้งระหว่างเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยนำสายพันธ์ุพ่อแม่จำนวน 
7 สายพันธุ์ มาผสมตามแผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด (diallel cross) ได้ลูกผสมเดี่ยว 21 คู่ผสม และลูกผสมสลับ 21 
คู่ผสม และสายพันธ์ุอินเบรด 7 สายพันธ์ุ 
3. การทดสอบลูกผสม  

ปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และปลูกในฤดูฝน ระหว่างเดือน
พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยนำลูกผสมทั้งหมดและสายพันธ์ุอินเบรด 7 สายพันธ์ุ มาปลูกร่วมกับพันธ์ุการค้า 2 พันธ์ุ 
รวมทั้งหมด 51 คู่ผสม/สายพันธุ์/พันธุ์ ณ แปลงทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 2 ซ้ำ ซ้ำละ 2 แถว โดยปลูกระยะ 75 x 25 

เซนติเมตร หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม โดยใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 16-16-16 เมื่อข้าวโพดอายุ 14 วัน ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม 
และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ร่วมกับสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ำระบบน้ำหยด เช้า-เย็น      
หรือตามสภาพอากาศ โดยปลูกสายพันธ์ุ/คู่ผสมละ 2 แถว ทำการติดเชือกฟาง เมื่อข้าวโพดออกไหมประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
เพ่ือใช้ในการกำหนดวันเก็บเกี่ยว 

บันทึกข้อมูลลักษณะผลผลิต 4 ลักษณะ ได้แก่ ผลผลิตก่อนและหลังปอกเปลือก (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ำหนักก่อน
และหลังปอกเปลือกเฉลี่ย (กรัม) องค์ประกอบผลผลิต 2 ลักษณะ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน (%) และปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ำได้ (oBrix) และลักษณะทางการเกษตร 2 ลักษณะ ได้แก่ ความสูงฝัก (เซนติเมตร) และอายุเก็บเกี่ยว (วัน) โดยบันทึกเป็น
จำนวนวันหลังปลูกถึงวันออกไหม 50% แล้ว 20 วัน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

วิเคราะห์ความแปรปรวนรวมของลักษณะที่ทำการศึกษาตามแผนการทดลองแบบ RCBD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะต่าง ๆ โดยวิธี least significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 ด้วยโปรแกรม Statistix (ver.10, 
Analytical Software) และวิเคราะห์ค่าความสามารถในการรวมตัวตามวิธี Griffing method 1 [12] ด้วยโปรแกรม AGD-R 
(ver. 5.0, CIMMYT) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ความแปรปรวนรวม 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมของลักษณะที่ทำการศึกษา 8 ลักษณะ ได้แก่ ผลผลิตก่อนปอกเปลือก ผลผลิตหลัง  
ปอกเปลือก น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี่ย น้ำหนักหลังปอกเปลือกเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้     
ความสูงฝัก และอายุการเก็บเกี ่ยว พบว่า ฤดูปลูก (Season) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ ่งทางสถิติในทุกลักษณะ      
ส่วนคู่ผสม (Hybrid) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติในทุกลักษณะ ยกเว้น อายุเก็บเกี่ยวที่ไม่มีความแตกต่าง   
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ Hybrid/S และ GCA/S มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ ่งทางสถิติในทุกลักษณะ       
ส่วน SCA/S มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติในทุกลักษณะ ยกเว้น น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี่ย และน้ำหนักหลัง
ปอกเปลือกเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนความแปรปรวนจากอิทธิพลการแสดงออกของยีน พบว่า 
ผลผลิตก่อนปอกเปลือก ผลผลิตหลังปอกเปลือก น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี่ย น้ำหนักหลังปอกเปลือกเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน 
และอายุการเก็บเกี ่ยวเป็นการแสดงออกของยีนแบบข่ม  (ตารางที่ 1) โดยลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่คัดเลือกได้ยาก 
เนื่องจาก สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนสูงจึงต้องทำการคัดเลือกในชั่วหลัง ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการคัดเลือก
แบบวงจร [13] ในขณะที่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความสูงฝักเป็นการแสดงออกของยีนแบบผลบวก โดยลักษณะ
ดังกล่าวคัดเลือกได้ง่ายในชั่วต้น ๆ เน่ืองจาก สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้ และสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของ
ยีนต่ำจึงสามารถใช้วิธีคัดเลือกแบบหมู่ได้ [14] 
2. ความสามารถในการรวมตัว 
 ความสามารถในการรวมตัวทั่วไป คือ ความสามารถของสายพันธ์ุหน่ึง ๆ เมื่อผสมข้ามกับสายพันธ์ุอื่น ๆ ให้ลูกผสมที่ดี 
โดยค่า GCA สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้หรือมีการแสดงออกของยีนแบบผลบวกซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพของสายพันธ์ุ
อินเบรดและลูกผสม [15] เมื่อพิจารณาค่า GCA ของข้าวโพดหวานสายพันธ์ุอินเบรดทั้ง 7 สายพันธ์ุ ในลักษณะผลผลิต พบว่า 
สายพันธุ์ L4 มีผลผลิตก่อนปอกเปลือก ผลผลิตหลังปอกเปลือก น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี่ย และน้ำหนักหลังปอกเปลือก
เฉลี ่ยที ่มีค่า GCA แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีค่าสูงสุด  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 628.42** (4,271 กก.), 508.48**      
(3,208 กก.), 33.80** (274.75 ก.) และ 25.39** (206.25 ก.) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สายพันธ์ุ 
L4 เหมาะที่จะนำไปพัฒนาเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถให้ศักยภาพลูกผสมที่มีผลผลิตสูง เมื่อพิจารณาลักษณะองค์ประกอบ
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ผลผลิต พบว่า สายพันธุ ์ L1 มีค่า GCA ของเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนสูงสุดเท่ากับ 1.50** (57.57%) ในขณะที่ สายพันธุ์ L2         
มีค่า GCA ของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 0.50** (13.47 oBrix) (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
สายพันธ์ุ L1 และ L2 เหมาะที่จะนำไปพัฒนาเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถให้ศักยภาพด้านองค์ประกอบผลผลิตได้ เมื่อพิจารณา
ลักษณะทางการเกษตร ควรพิจารณาสายพันธ์ุที่มีความสูงฝักต่ำ และอายุการเก็บเก่ียวสั้น เนื่องจาก ความสูงฝักควรมีความสูงที่
เหมาะสมไม่สูงมากหรือต่ำเกินไป จะทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายข้ึน ส่วนอายุปล่อยละอองเกสร และอายุออกไหมที่สั้นจะส่งผลต่ออายุ
เก็บเกี่ยวที่สั้น โดยจะช่วยลดระยะเวลาในแปลงปลูกของเกษตรกรได้ ซึ่งควรพิจารณาค่า GCA ต่ำ [16] ดังนั้น ค่า GCA ควรไป    
ในทิศทางลบ คือ สายพันธุ์ L5 มีค่า GCA ของความสูงฝักเท่ากับ -7.05** (55.75 ซม.) ในขณะที่สายพันธุ์ L6 มีค่า GCA ของ      
อายุการเก็บเกี่ยวเท่ากับ -1.15** (62.02 วัน) (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ L5 และ L6 เหมาะที่       
จะนำไปพัฒนาเป็นสายพันธ์ุอินเบรดทีม่ีศักยภาพทำให้ลูกผสมมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี  

จากผลการศึกษาความสามารถในการรวมตัวเฉพาะ (specific combining ability: SCA) ของลูกผสม พบว่า ลูกผสม
ที่มีค่า SCA แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติสำหรับลักษณะผลผลิตสูง ได้แก่ ผลผลิตก่อนปอกเปลือก คือ ลูกผสม 
L7 x L2 เท่ากับ 301.25** (5,288 กก.) ผลผลิตหลังปอกเปลือก คือ ลูกผสม L4 x L5 เท่ากับ 640.18** (4,225 กก.)         
น้ำหนักก่อนและหลังปอกเปลือก คือ ลูกผสม L4 x L7 เท่ากับ 35.41** (372.50 ก.) และ 33.64** (298.00 ก.) ตามลำดับ     
ในส่วนขององค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน คือ ลูกผสม L2 x L3 เท่ากับ 6.15** (67.13%) และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ คือ ลูกผสม L2 x L6  เท่ากับ 0.40** (14.25 oBrix) ในขณะที่ ลูกผสมที่มีค่า SCA สำหรับลักษณะ     
ทางการเกษตรต่ำและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ  ได้แก่ ความสูงฝัก คือ ลูกผสม L2 x L1 เท่ากับ -3.75** 
(66.75 ซม.) และอายุเก็บเกี่ยว คือ ลูกผสม L2 x L6 เท่ากับ -1.34** (61.58 วัน) (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ซึ่งลูกผสมที่มีค่า SCA สูง 
เกิดจากสายพันธ์ุที่มีค่า GCA สูง ในลักษณะน้ันสูงเช่นกัน [5, 6, 9] ซึ่งค่า SCA เป็นค่าท่ีบ่งบอกศักยภาพของสายพันธ์ุหน่ึง ๆ   
ที่เมื่อผสมข้ามกับสายพันธุ์หนึ่งแล้วจะให้ลูกผสมที่ดีหรือไม่ดีกว่าสายพันธุ์อื่น [12] นอกจากนี้ นักปรับปรุงพันธ์ุควรพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของลูกผสมเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า นอกเหนือจากค่า SCA เพื่อทำการคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะที่ต้องการ
ประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลผลิตก่อนปอกเปลือก ผลผลิตหลังปอกเปลือก น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี ่ย น้ำหนักหลังปอกเปลือกเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน และอายุเก็บเกี่ยวมีอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบข่ม ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความ
สูงฝักมีอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบผลบวก นอกจากนี้ สายพันธุ์ L1 L2 และ L4 มีค่าเฉลี่ยและค่า GCA ของลักษณะ
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตสูง ในขณะที่ สายพันธุ์ L5 และ L6 มีค่าเฉลี่ยและค่า GCA ของลักษณะทางการเกษตรต่ำ 
ดังน้ัน สายพันธ์ุเหล่าน้ีมีศักยภาพในการเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถนำไปสร้างลูกผสมเด่ียวที่ดีได้ 
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ผลผลิต พบว่า สายพันธุ ์ L1 มีค่า GCA ของเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนสูงสุดเท่ากับ 1.50** (57.57%) ในขณะที่ สายพันธุ์ L2         
มีค่า GCA ของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้สูงสุดเท่ากับ 0.50** (13.47 oBrix) (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
สายพันธ์ุ L1 และ L2 เหมาะที่จะนำไปพัฒนาเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถให้ศักยภาพด้านองค์ประกอบผลผลิตได้ เมื่อพิจารณา
ลักษณะทางการเกษตร ควรพิจารณาสายพันธ์ุที่มีความสูงฝักต่ำ และอายุการเก็บเก่ียวสั้น เนื่องจาก ความสูงฝักควรมีความสูงที่
เหมาะสมไม่สูงมากหรือต่ำเกินไป จะทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายข้ึน ส่วนอายุปล่อยละอองเกสร และอายุออกไหมที่สั้นจะส่งผลต่ออายุ
เก็บเกี่ยวที่สั้น โดยจะช่วยลดระยะเวลาในแปลงปลูกของเกษตรกรได้ ซึ่งควรพิจารณาค่า GCA ต่ำ [16] ดังนั้น ค่า GCA ควรไป    
ในทิศทางลบ คือ สายพันธุ์ L5 มีค่า GCA ของความสูงฝักเท่ากับ -7.05** (55.75 ซม.) ในขณะที่สายพันธุ์ L6 มีค่า GCA ของ      
อายุการเก็บเกี่ยวเท่ากับ -1.15** (62.02 วัน) (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ L5 และ L6 เหมาะที่       
จะนำไปพัฒนาเป็นสายพันธ์ุอินเบรดทีม่ีศักยภาพทำให้ลูกผสมมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี  

จากผลการศึกษาความสามารถในการรวมตัวเฉพาะ (specific combining ability: SCA) ของลูกผสม พบว่า ลูกผสม
ที่มีค่า SCA แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติสำหรับลักษณะผลผลิตสูง ได้แก่ ผลผลิตก่อนปอกเปลือก คือ ลูกผสม 
L7 x L2 เท่ากับ 301.25** (5,288 กก.) ผลผลิตหลังปอกเปลือก คือ ลูกผสม L4 x L5 เท่ากับ 640.18** (4,225 กก.)         
น้ำหนักก่อนและหลังปอกเปลือก คือ ลูกผสม L4 x L7 เท่ากับ 35.41** (372.50 ก.) และ 33.64** (298.00 ก.) ตามลำดับ     
ในส่วนขององค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน คือ ลูกผสม L2 x L3 เท่ากับ 6.15** (67.13%) และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ คือ ลูกผสม L2 x L6  เท่ากับ 0.40** (14.25 oBrix) ในขณะที่ ลูกผสมที่มีค่า SCA สำหรับลักษณะ     
ทางการเกษตรต่ำและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ  ได้แก่ ความสูงฝัก คือ ลูกผสม L2 x L1 เท่ากับ -3.75** 
(66.75 ซม.) และอายุเก็บเกี่ยว คือ ลูกผสม L2 x L6 เท่ากับ -1.34** (61.58 วัน) (ไม่ได้แสดงข้อมูล) ซึ่งลูกผสมที่มีค่า SCA สูง 
เกิดจากสายพันธ์ุที่มีค่า GCA สูง ในลักษณะน้ันสูงเช่นกัน [5, 6, 9] ซึ่งค่า SCA เป็นค่าท่ีบ่งบอกศักยภาพของสายพันธ์ุหน่ึง ๆ   
ที่เมื่อผสมข้ามกับสายพันธุ์หนึ่งแล้วจะให้ลูกผสมที่ดีหรือไม่ดีกว่าสายพันธุ์อื่น [12] นอกจากนี้ นักปรับปรุงพันธ์ุควรพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของลูกผสมเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า นอกเหนือจากค่า SCA เพื่อทำการคัดเลือกลูกผสมท่ีมีลักษณะที่ต้องการ
ประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลผลิตก่อนปอกเปลือก ผลผลิตหลังปอกเปลือก น้ำหนักก่อนปอกเปลือกเฉลี ่ย น้ำหนักหลังปอกเปลือกเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน และอายุเก็บเกี่ยวมีอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบข่ม ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความ
สูงฝักมีอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบผลบวก นอกจากนี้ สายพันธุ์ L1 L2 และ L4 มีค่าเฉลี่ยและค่า GCA ของลักษณะ
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตสูง ในขณะที่ สายพันธุ์ L5 และ L6 มีค่าเฉลี่ยและค่า GCA ของลักษณะทางการเกษตรต่ำ 
ดังน้ัน สายพันธ์ุเหล่าน้ีมีศักยภาพในการเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถนำไปสร้างลูกผสมเด่ียวที่ดีได้ 
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ตารางที่ 1 Mean squares for yield, yield components, and agronomic traits of super sweet corn inbred 
lines and their crosses evaluated in winter and rainy seasons of 2020-2021. 

 

*,** indicate significance at p≤0.05 and 0.01 probability levels, respectively. 
UHY; un-husked yield (kg.rai-1), HY; husked yield (kg.rai-1), UHW; un-husked weigh (g), HW; husked weigh (g), CP; cutting percentage (%), 
TSS; total soluble solid (oBrix), CRH; cob replacement height (cm), HD; harvesting date (days).  
Ơ2

A; additive genetic variance, Ơ2
D; dominant genetic variance. 

 

SOV df 
Yield Yield components Agronomic traits 

UHY HY UHW HW CP TSS CRH HD 

Season (S) 1 1,146,888* 1,450,648** 14,644** 8,592** 2,367.66** 41.31** 551.91** 35,977.15** 

Replication/S 2 1,039,297* 643,765* 9,198** 5,486** 5.34 0.06 24.35** 1.82 

Hybrid (H) 48 2,347,683** 1,564,502** 9,942** 5,927** 75.59** 1.43** 307.61** 6.59 

GCA 6 7,461,129** 3,869,859** 39,152** 14,909** 52.36** 6.20** 1,744.51** 19.40** 

SCA 21 3,044,465** 2,275,179** 10,851** 8,681** 146.78** 1.01** 138.92** 7.04** 

Reciprocal 21 189,917 195,153 688 606 11.04** 0.48** 65.75** 2.49 

Maternal 6 287,760 221,844 236 156 11.70** 0.58* 103.47** 2.57 

No Maternal 15 150,779 184,476 869 786* 10.77** 0.44* 50.66** 2.45 

Hybrid/S 48 484,067** 381,314** 986** 661* 36.29** 0.57** 55.82** 5.33** 

GCA/S 6 962,947** 996,541** 1,895** 1,851** 29.64** 0.74** 112.76** 12.00** 

SCA/S 21 543,860** 347,188** 797 469 49.63** 0.65** 50.42** 3.30* 

Reciprocal/S 21 287,450 239,661 915* 513 24.85** 0.44* 44.96** 5.47** 

Maternal/S 6 322,388 215,774 997 515 46.66** 0.28 37.05** 6.36** 

contributions of gene action (%)        

Ơ2
A  14.55 27.19 15.03 40.31 14.37 61.21 74.89 33.70 

Ơ2
D  85.45 72.81 84.97 59.69 85.63 38.79 25.11 66.30 
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ตารางที่ 1 Mean squares for yield, yield components, and agronomic traits of super sweet corn inbred 
lines and their crosses evaluated in winter and rainy seasons of 2020-2021. 

 

*,** indicate significance at p≤0.05 and 0.01 probability levels, respectively. 
UHY; un-husked yield (kg.rai-1), HY; husked yield (kg.rai-1), UHW; un-husked weigh (g), HW; husked weigh (g), CP; cutting percentage (%), 
TSS; total soluble solid (oBrix), CRH; cob replacement height (cm), HD; harvesting date (days).  
Ơ2

A; additive genetic variance, Ơ2
D; dominant genetic variance. 

 

SOV df 
Yield Yield components Agronomic traits 

UHY HY UHW HW CP TSS CRH HD 

Season (S) 1 1,146,888* 1,450,648** 14,644** 8,592** 2,367.66** 41.31** 551.91** 35,977.15** 

Replication/S 2 1,039,297* 643,765* 9,198** 5,486** 5.34 0.06 24.35** 1.82 

Hybrid (H) 48 2,347,683** 1,564,502** 9,942** 5,927** 75.59** 1.43** 307.61** 6.59 

GCA 6 7,461,129** 3,869,859** 39,152** 14,909** 52.36** 6.20** 1,744.51** 19.40** 

SCA 21 3,044,465** 2,275,179** 10,851** 8,681** 146.78** 1.01** 138.92** 7.04** 

Reciprocal 21 189,917 195,153 688 606 11.04** 0.48** 65.75** 2.49 

Maternal 6 287,760 221,844 236 156 11.70** 0.58* 103.47** 2.57 

No Maternal 15 150,779 184,476 869 786* 10.77** 0.44* 50.66** 2.45 

Hybrid/S 48 484,067** 381,314** 986** 661* 36.29** 0.57** 55.82** 5.33** 

GCA/S 6 962,947** 996,541** 1,895** 1,851** 29.64** 0.74** 112.76** 12.00** 

SCA/S 21 543,860** 347,188** 797 469 49.63** 0.65** 50.42** 3.30* 

Reciprocal/S 21 287,450 239,661 915* 513 24.85** 0.44* 44.96** 5.47** 

Maternal/S 6 322,388 215,774 997 515 46.66** 0.28 37.05** 6.36** 

contributions of gene action (%)        

Ơ2
A  14.55 27.19 15.03 40.31 14.37 61.21 74.89 33.70 

Ơ2
D  85.45 72.81 84.97 59.69 85.63 38.79 25.11 66.30 
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สมบัติของไขสบู่และการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ 
 

ปานิดา เกรียงกรีติกุล1 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค2์* และสดุารตัน์ เจยีมยั่งยืน3 
 

บทคัดย่อ 
 

 แกมม่า-โอไรซานอลเป็นสารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและพบอยู่ในไขสบู่ที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
น้้ามันร้าข้าว ดังนั้นงานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไขสบู่เริ่มต้นและไขสบู่ที่ผ่านการอบที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน พบว่า มีปริมาณความช้ืนและน้้าอิสระเริ่มต้น 52.56% และ 0.95 
ตามล้าดับ และลดลงในวันที่ 15 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.17% และ 0.44 ตามล้าดับ ค่า L*, a* และ b* ลดลงจากวันที่ 0 ไขสบู่มีความเป็น
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และมีปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอล 0.02 mg/g ไขสบู่ จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด พบว่ามีค่าซาพอนนิฟิเคชันคือ 
2.2 mg/100 g ไขสบู่ และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือใช้ไขสบู่  20% v/v ของเอทิลอะซิเตท โดยพบปริมาณแกมม่า -           
โอไรซานอล 0.04 mg/g ไขสบู่ ซึ่งปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลที่ได้นี้เป็นเพียงค่าที่ได้จากส่วนหน่ึงของขั้นตอนการสกัดเท่านั้น  
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Properties of soapstock and extraction of gamma-oryzanol from soapstock 
 

Panida Kriangkeeratikul1 Riantong Singanusong2* and Sudarat Jiamyangyuen3 
 

Abstract 
Gamma-Oryzanol is a highly nutritious natural substance and found in the soapstock that was left 

over from the rice bran oil factory. Therefore, the objective of this research was to analyze the physical and 
chemical properties of soapstock at days 0, 3, 6, 9, 12 and 15 drying in an oven at 105C. It was found that 
the soapstock had the initial moisture content and water activity of 52.56% แ ละ  0.95, respectively and the 
values were decreased at day 15 to 0.17% and 0.44, respectively. The L*, a* and b* values were decreased 
from Day 0. Soapstock was considered alkaline (pH 9.62-9.63), had acid values of 11-66-11.92 mg KOH/ g, 
peroxide values of 0.32-0.38 mEq/kg, oil content of 4.41-4.62% and gamma-oryzanol of 0.02 mg/g soapstock. 
From the suitable extraction experiment, it was found that the extract had saponification number of           
2.2  mg/100 g soapstock. The optimum extraction condition was using of soapstock 20% v/v of ethyl acetate 
had saponification values were found to be 2.2 mg/ 100 g soapstock and optimum extraction conditions of 
20% v/v of ethyl acetate and the gamma-oryzanol content was 0.04 mg/g soapstock. This gamma-oryzanol 
content was only the value obtained from a part of the extraction process. 
 
Keywords : Gamma-oryzanol, soap stock, rice bran oil, extraction, purification 
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บทน า 
 

แกมม่า-โอไรซานอล (gamma-oryzanol) เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พบมากที่สุดในข้าว โดยเฉพาะ
ในส่วนผิวที่มีสีน้้าตาลอ่อนของข้าวที่ยังไม่มีการสีออกหรือที่เรียกว่า  ร้าข้าว ดังนั้นจึงพบแกมม่า-โอไรซานอลในน้้ามันร้าข้าว    
เท่านั้น[1, 2] แกมม่า-โอไรซานอลเป็นสารที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวิตามินอีในการต้านอนุมูลอิสระ  แต่สามารถป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในไขมันและน้้ามันได้ดีกว่าวิตามินอีกลุ่มโทโคฟีรอลและกลุ่มโทโคไตรอีนอล ซึ่งการเกิด
ออกซิเดชันนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะที่ผิดปกติในร่างกาย เช่น โรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด นอกจากนี้ แกมม่า-
โอไรซานอลยังมีคุณสมบัติช่วยลดโคเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า[3] และยังมี
คุณสมบัติเด่นหลายประการที่น่าสนใจ[1, 4] ท้าให้น้้ามันร้าข้าวได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตและจ้าหน่ายน้้ามันร้า
ข้าวจึงได้พยายามสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลออกจากน้้ามันร้าข้าวและผลิตผลพลอยได้ในระหว่างกระบวนการผลิตน้้ามันร้าข้าว 
ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิต ขั้นตอนการท้าให้น้้ามันบริสุทธิ์ (refinery process) จะมีผลิตผลพลอยได้ เช่น กัม (gum) และ     
ไขสบู่ (soapstock) เกิดขึ้น[5] ดังภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กระบวนการสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากน้้ามันร้าข้าวดิบ 
 

โดยพบว่ามีสารแกมม่า-โอไรซานอลอยู่ในไขสบู่ที ่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้้ามันร้าข้าวเป็นจ้านวนมาก [1]    
โดยเมื่อน้้ามันผ่านกระบวนการรีไฟน์ทางเคมี (chemical refinery) จะเหลือปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอลในน้้ามันที่ผ่าน
กรรมวิธีเพียงประมาณร้อยละ 0.19 เท่านั้น เนื่องจากในขั้นตอนการปรับน้้ามันให้เป็นกลาง (neutralization) โดยใช้ด่างนั้น
สามารถก้าจัดสารแกมม่า-โอไรซานอลได้ถึงร้อยละ 93-96.6 จากน้้ามันดิบเริ่มต้นและสะสมอยู่ในไขสบู่ [4] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
ศึกษาปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอลที่มีอยู่ในไขสบู่และสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลออกมาจากไขสบู่ เพื่อน้าไปใช้เป็น 
functional ingredient หรือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส้าอางและยา เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ    
ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากร้าข้าวอย่างเต็มที่ด้วย  
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functional ingredient หรือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องส้าอางและยา เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ    
ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากร้าข้าวอย่างเต็มที่ด้วย  

 

ค่าเฉลี่ยทีม่ีอักษรภาษาอังกฤษก้ากับที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 

วิธีด าเนินการ 
 

วัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ไขสบู่ ทีไ่ด้จากขั้นตอนการท้าให้น้้ามันบริสุทธ์ิในระหว่างกระบวนการผลิตน้้ามันร้าข้าวที่สกัด

ด้วยตัวท้าละลาย (solvent extraction method) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท น้้ามันร้าข้าวสุรินทร์ จ้ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

วิธีการทดลอง 
น้าไขสบู่มาวิเคราะห์ดังนี้ 1) วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนเริ่มต้นและเมื่อผ่านการอบที่ 105 องศาเซลเซียส นาน 3, 6, 9, 

12 และ 15 วัน คัดเลือกตัวอย่างที่มีปริมาณความช้ืนต่้ากว่า 0.2% 2) วิเคราะห์ปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอลและสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมี ซึ่งได้แก่ ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้้าอิสระ ค่าสี[6] ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ากรด[6]  ค่าเปอร์ออกไซด์ [6] 
ปริมาณน้้ามัน[7] และปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอลด้วย UV-Vis Spectrophotometer โดยวิเคราะห์จากไขสบู่เริ่มต้น และ
หลังจากผ่านการอบให้มีปริมาณความช้ืนต่้ากว่า 0.2% 3) หาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่จาก
การหาค่าซาพอนนิฟิเคชัน (Saponification)[8] และการสกัดแกมม่า-โอไรซานอลด้วย Soxhlet extractor โดยใช้ความเข้มข้นของ
ไขสบู่ต่อเอทิลอะซิเตทที่ต่างกันคือ 10, 15 และ 20 กรัม ต่อเอทิลอะซิเตท 200 มิลลิลิตร และ 4) วิเคราะห์ปริมาณสารแกมม่า-    
โอไรซานอลในสารสกัดโดยใช้เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร และท้าการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์หาความแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
โดยใช้วิธี Paired sample t-test โดยในงานวิจัยนี้ น้าเสนอส่วนหนึ่งของการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอล ซึ่งยังไม่ได้ท้าขั้นตอน
การตกผลึกและวิเคราะห์ปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอล  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไขสบู่ พบว่า ไขสบู่เริ่มต้นมีปริมาณความช้ืนสูงมาก (52.56%) ซึ่งอาจ

เป็นอุปสรรคต่อการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอล จึงจ้าเป็นต้องลดปริมาณความช้ืนโดยการน้ามาอบทีอุ่ณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส   
ซึ่งพบว่า เมื่อระยะเวลาในการอบนานขึ้น ไขสบู่มีปริมาณความช้ืนลดลง (p<0.05) เหลือ 0.17% ในวันที่ 15 (ตาราง 1) ซึ่งเป็น
ปริมาณความช้ืนที่ต่้าเพียงพอส้าหรับการน้าไขสบู่มาสกัดสารแกมม่า -โอไรซานอล ดังนั้น ไขสบู่ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จึงมีปริมาณ
ความช้ืน 0.17% 

 
ตาราง 1 ปริมาณความช้ืนของไขสบู่เริ่มต้นและไขสบู่ที่ผ่านการอบทีอุ่ณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาแตกต่างกัน 

ระยะเวลาการอบ (วัน) ปริมาณความชื้น (% wb) 
0 52.56 ± 0.148 a 
3 1.23 ± 0.236 b 
6 0.85 ± 0.001 c 
9 0.80 ± 0.263 d 
12 0.50 ± 0.098 e 
15 0.17 ± 0.025 f 
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 เมื่อน้าไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน ซึ่งมีปริมาณความช้ืน 0.17% มาเปรียบเทียบกับไขสบู่เริ่มต้นในด้านสมบัติทางกายภาพ
และเคมี ผลที่ได้แสดงดังตาราง 2 และ 3 ซึ่งพบว่า มีปริมาณน้้าอิสระลดลงจาก 0.95 ในไขสบู่เริ่มต้น เหลือ 0.44 ในไขสบู่ที่ผ่าน
การอบนาน 15 วัน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของปริมาณความช้ืน ส่วนค่าสี หรือการวัดค่าความแตกต่างของสีในวัตถุดิบก่อนน้ามา
เข้ากระบวนการ พบว่า ค่า L*, a* และ b* ของไขสบู่เริ่มต้น สูงกว่าไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน (p<0.05) ซึ่งมีผลมาจากรงควัตถุที่มี
ในตัวอย่างไขสบู่และเมื่อผ่านความร้อนในระยะเวลาที่ต่างกันจึงท้าให้มีค่าสีที่แตกต่างกัน  
 
ตาราง 2 ปริมาณน้้าอิสระ และค่าสีของไขสบู่เริ่มต้นและไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 

ตัวอย่าง ปริมาณน้ าอิสระ ค่าสี 
L* a* b* 

ไขสบู่เริ่มต้น 0.95 ± 0.001a 52.56 ± 0.148a 0.46 ± 0.170a 14.57 ± 0.006a 

ไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 0.44 ± 0.006b 0.17 ± 0.025b 0.42 ± 0.006 b 10.56 ± 0.006b 

ค่าเฉลี่ยทีม่ีอักษรภาษาอังกฤษก้ากับที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 

ไขสบู่เริ่มต้นมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ากรด ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณไขมันไม่แตกต่างกับไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 
(p>0.05) (ตาราง 3) เนื่องจากไขสบู่นั้นได้มาจากข้ันตอนการท้าให้เป็นกลางในกระบวนการผลิตน้้ามันร้าข้าว โดยมีการเติมด่างเข้า
ไปในน้้ามันดิบ ดังนั้น เมื่อแยกไขสบู่ออกมาจากน้้ามันดิบ ไขสบู่ที่ได้จึงมีความเป็นด่าง (ค่าความเป็นกรด-ด่าง 9.62-9.63) ส่วนค่า
กรดของไขสบู่ทั้ง 2 ตัวอย่างมีค่ากรดค่อนข้างสูง (11.66 และ 11.92 mg KOH/g ตามล้าดับ) มีค่าเปอร์ออกไซด์ที่พบคือ 0.32 และ 
0.38 mEq/kg ตามล้าดับ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (10 mEq/kg) และมีปริมาณไขมันในไขสบู่คือ 4.41 และ 4.68% ตามล้าดับ 
(ตาราง 3) นอกจากนี้ ผลการทดลองในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การอบไขสบู่ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน        
ไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ากรด ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณไขมันของไขสบู่ แต่ช่วยลดปริมาณความช้ืนได้ดี ดังนั้น      
จึงจัดว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการลดปริมาณความช้ืนของไขสบู่ก่อนน้ามาท้าการทดลองต่อไป 
 
ตาราง 3 สมบัติทางเคมีของไขสบูเ่ริ่มต้นและไขสบู่ทีผ่่านการอบ 15 วัน 

ตัวอย่าง 
ค่าความเป็น

กรด-ด่าง 
ค่ากรด 

(mg KOH/g) 
ค่าเปอร์ออกไซด์ 

(mEq/kg) 
ปริมาณไขมัน 

(% wb) 

ไขสบู่เริ่มต้น 9.63 ± 0.060ns 11.66 ± 0.698 ns 0.32 ± 0.035 ns 4.41 ± 0.184 ns 

ไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 9.62 ± 0.055 11.92 ± 0.327 0.38 ± 0.071 4.68 ± 0.076 

ns = not significantly different (p>0.05) 
 

การหาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ เริ่มจากการหาค่าซาพอนนิฟิเคชันซึ่งคือ จ้านวน
มิลลิกรัมของด่างที่ใช้ในท้าปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ในไขมันหรือน้้ามัน พบว่าได้ค่า NaOH เท่ากับ 2.2 mg/100 g ไขสบู่ เพื่อใช้
ในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ โดยช่ังไขสบู่ที่ผ่านการท้าซาพอนนิเคชันมา 10, 15 และ 
20 กรัม สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท 200 มิลลิลิตร โดยท้าการสกัดด้วย Soxhlet extractor เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง หลังจากสกัดแล้ว
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 เมื่อน้าไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน ซึ่งมีปริมาณความช้ืน 0.17% มาเปรียบเทียบกับไขสบู่เริ่มต้นในด้านสมบัติทางกายภาพ
และเคมี ผลที่ได้แสดงดังตาราง 2 และ 3 ซึ่งพบว่า มีปริมาณน้้าอิสระลดลงจาก 0.95 ในไขสบู่เริ่มต้น เหลือ 0.44 ในไขสบู่ที่ผ่าน
การอบนาน 15 วัน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของปริมาณความช้ืน ส่วนค่าสี หรือการวัดค่าความแตกต่างของสใีนวัตถุดิบก่อนน้ามา
เข้ากระบวนการ พบว่า ค่า L*, a* และ b* ของไขสบู่เริ่มต้น สูงกว่าไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน (p<0.05) ซึ่งมีผลมาจากรงควัตถุที่มี
ในตัวอย่างไขสบู่และเมื่อผ่านความร้อนในระยะเวลาที่ต่างกันจึงท้าให้มีค่าสีทีแ่ตกต่างกัน  
 
ตาราง 2 ปริมาณน้้าอิสระ และค่าสีของไขสบู่เริ่มต้นและไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 

ตัวอย่าง ปริมาณน้ าอิสระ ค่าสี 
L* a* b* 

ไขสบู่เริ่มต้น 0.95 ± 0.001a 52.56 ± 0.148a 0.46 ± 0.170a 14.57 ± 0.006a 

ไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 0.44 ± 0.006b 0.17 ± 0.025b 0.42 ± 0.006 b 10.56 ± 0.006b 

ค่าเฉลี่ยทีม่ีอักษรภาษาอังกฤษก้ากับที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 

ไขสบู่เริ่มต้นมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ากรด ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณไขมันไม่แตกต่างกับไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 
(p>0.05) (ตาราง 3) เนื่องจากไขสบู่นั้นได้มาจากข้ันตอนการท้าให้เป็นกลางในกระบวนการผลิตน้้ามันร้าข้าว โดยมีการเติมด่างเข้า
ไปในน้้ามันดิบ ดังนั้น เมื่อแยกไขสบู่ออกมาจากน้้ามันดิบ ไขสบู่ที่ได้จึงมีความเป็นด่าง (ค่าความเป็นกรด-ด่าง 9.62-9.63) ส่วนค่า
กรดของไขสบู่ทั้ง 2 ตัวอย่างมีค่ากรดค่อนข้างสูง (11.66 และ 11.92 mg KOH/g ตามล้าดับ) มีค่าเปอร์ออกไซด์ที่พบคือ 0.32 และ 
0.38 mEq/kg ตามล้าดับ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (10 mEq/kg) และมีปริมาณไขมันในไขสบู่คือ 4.41 และ 4.68% ตามล้าดับ 
(ตาราง 3) นอกจากนี้ ผลการทดลองในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การอบไขสบู่ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน        
ไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่ากรด ค่าเปอร์ออกไซด์ และปริมาณไขมันของไขสบู่ แต่ช่วยลดปริมาณความช้ืนได้ดี ดังนั้น      
จึงจัดว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการลดปริมาณความช้ืนของไขสบู่ก่อนน้ามาท้าการทดลองต่อไป 
 
ตาราง 3 สมบัติทางเคมีของไขสบูเ่ริ่มต้นและไขสบู่ทีผ่่านการอบ 15 วัน 

ตัวอย่าง 
ค่าความเป็น

กรด-ด่าง 
ค่ากรด 

(mg KOH/g) 
ค่าเปอร์ออกไซด์ 

(mEq/kg) 
ปริมาณไขมัน 

(% wb) 

ไขสบู่เริ่มต้น 9.63 ± 0.060ns 11.66 ± 0.698 ns 0.32 ± 0.035 ns 4.41 ± 0.184 ns 

ไขสบู่ที่ผ่านการอบ 15 วัน 9.62 ± 0.055 11.92 ± 0.327 0.38 ± 0.071 4.68 ± 0.076 

ns = not significantly different (p>0.05) 
 

การหาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ เริ่มจากการหาค่าซาพอนนิฟิเคชันซึ่งคือ จ้านวน
มิลลิกรัมของด่างที่ใช้ในท้าปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ในไขมันหรือน้้ามัน พบว่าได้ค่า NaOH เท่ากับ 2.2 mg/100 g ไขสบู่ เพื่อใช้
ในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ โดยช่ังไขสบู่ที่ผ่านการท้าซาพอนนิเคชันมา 10, 15 และ 
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ตาราง 4 ปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลในตัวอย่างไขสบู่และสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอล 
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แกมม่า-โอไรซานอลสกัดจากไขสบู่ 10 g 0.02 ± 0.005b 
แกมม่า-โอไรซานอลสกัดจากไขสบู่ 15 g 0.02 ± 0.002b 
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ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษก้ากับท่ีต่างกันในคอลัมน์แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กราฟของสารมาตรฐานแกมม่า-โอไรซานอล 
 

จากกราฟของสารมาตรฐานแกมม่า-โอไรซานอล ได้สมการกราฟเส้นตรง y = 0.0519x + 0.094 และ R2 = 0.9875 โดย
แทนค่า y คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ และค่า x ที่ได้คือ ปริมาณของแกมม่า-โอไรซานอลท่ีท้าการวิเคราะห์ เมื่อค้านวณปริมาณ
แกมม่า-โอไรซานอลในสารสกัดพบว่ามีสารแกมม่า-โอไรซานอล 0.02 - 0.04 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งต่้ากว่าค่าที่รายงานโดย 
Keawboonnum et al.[10] ที่พบปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอลในสารสกัดสูงถึง 55.17 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งในการวิเคราะห์
ปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลในงานวิจัยนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากข้ันตอนของสกัดเท่านั้น ถ้าสกัดครบทุกข้ันตอนจะท้าให้สารสกัด
ที่ได้มีปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลสูงขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ไขสบู่เริ่มต้นมีปริมาณความช้ืนสูงถึง 52.56% และมีปริมาณแกมม่า-โอไรซานอล 0.02 mg/g soapstock เมื่อลด
ปริมาณความช้ืนให้เหลือ 0.17% แล้วน้ามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี พบว่า มีปริมาณน้้าอิสระและค่าสีลดลง ส่วน
สมบัติทางเคมีไม่แตกต่างจากไขสบู่เริ่มต้น 
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คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ 
 

อมรรัตน์ ถนนแก้ว1*, มลธริา ศรีถาวร2 และอติกร ปัญญา3 
 

บทคัดย่อ 
 ภาคใต้ของไทยมีพันธุ์ข้าวพ้ืนถ่ินหลายชนิด แต่ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติ
เชิงหน้าที่ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของรำข้าวพื้นถิ่น
ภาคใต้ จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ 1) รำข้าวหอมดอกพะยอม (DPY) จากจังหวัดพัทลุง 2) รำข้าว
หอมกระดังงา (KDG) จากจังหวัดนราธิวาส 3) รำข้าวหอมบอน (HB) จากจังหวัดกระบี่ และ 4) รำข้าวเหนียวดำหมอ (DM) 
จากจังหวัดพัทลุง เมื่อนำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ไปขัดสี พบว่าข้าวแต่ละชนิดมีปริมาณรำข้าวที่แตกต่างกัน (ร้อยละ 11.8 - 18.0) 
(p<0.05) โดย KDG เป็นข้าวที่มีรำน้อยที่สุด และ DPY มีรำมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า KDG มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงที่สุด KDG 100 กรัม ประกอบด้วยใยอาหาร 24.45 กรัม เถ้า 10.07 กรัม วิตามิน B1 1.31 มิลลิกรัม และ
ธาตุเหล็ก 10.40 มิลลิกรัม การสกัดน้ำมันของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่ามีน้ำมันรำข้าว ร้อยละ 12.86-18.58 โดยพบว่ามี
กรดโอเลอิก (C18:1 n-9) (ร้อยละ 39.60-46.68) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก น้ำมันรำข้าว 4 สายพันธุ์มีปริมาณ แกมมา-โอริซา
นอล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ำมัน DM มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด (1.96 mg/g oil) 
รองลงมาคือ น้ำมัน  HB (1.47 mg/g oil) น้ำมัน  DPY (1.29 mg/g oil) และน้ำมัน  KDG (0.77 mg/g oil) ตามลำดับ 
การศึกษาสมบัติเชิงหน้าท่ีพบว่า DPY มีค่าการละลาย และค่าการจับไขมันสูงที่สุด (20.53% และ 2.93 g oil/g sample) และ 
KDG มีการเกิดอิมัลชัน อัตราการเกิดฟอง และการอุ้มน้ำสูงที่สุด (4.16 m2/g, 6.95% และ 2.63 g water/g sample) องค์
ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนวัตกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับตลาดโลกได้ 
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(p<0.05) โดย KDG เป็นข้าวที่มีรำน้อยที่สุด และ DPY มีรำมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า KDG มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงท่ีสุด KDG 100 กรัม ประกอบด้วยใยอาหาร 24.45 กรัม เถ้า 10.07 กรัม วิตามิน B1 1.31 มิลลิกรัม และ
ธาตุเหล็ก 10.40 มิลลิกรัม การสกัดน้ำมันของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่ามีน้ำมันรำข้าว ร้อยละ 12.86-18.58 โดยพบว่ามี
กรดโอเลอิก (C18:1 n-9) (ร้อยละ 39.60-46.68) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก น้ำมันรำข้าว 4 สายพันธุ์มีปริมาณ แกมมา-โอริซา
นอล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ำมัน DM มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด (1.96 mg/g oil) 
รองลงมาคือ น้ำมัน  HB (1.47 mg/g oil) น้ำมัน  DPY (1.29 mg/g oil) และน้ำมัน  KDG (0.77 mg/g oil) ตามลำดับ 
การศึกษาสมบัติเชิงหน้าท่ีพบว่า DPY มีค่าการละลาย และค่าการจับไขมันสูงที่สุด (20.53% และ 2.93 g oil/g sample) และ 
KDG มีการเกิดอิมัลชัน อัตราการเกิดฟอง และการอุ้มน้ำสูงที่สุด (4.16 m2/g, 6.95% และ 2.63 g water/g sample) องค์
ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนวัตกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับตลาดโลกได้ 
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Abstract 

 There are many indigenous rice varieties in Southern Thailand. However, there is a lack of 
information concerning the nutritional values and functional properties of the indigenous rice bran in 
Southern Thailand. Therefore, the aim of this research was to study nutritional values and functional 
properties of 4 varieties of the indigenous rice bran from different provinces in Southern Thailand.  Hom-
Dawk-Pa-Yawm (DPY) was collected form Phattalung province. Hom-Kradang-Nga (KDG) was collected 
Narathiwas province, Hom Bon (HB) was collected from Krabi province. Dum-Mhor (DM) was collected 
from Phattalung province. Four rice varieties were polished and collected the rice bran. The results 
showed that 4 rice varieties contained different content of rice bran (11.8 - 18.0 %). KDG contained the 
least bran and DPY contained the most bran. Nutritional value analysis found that KDG had the highest 
nutritional values. KDG 100 g contained of fiber 24.45 g, ash 10.07, Vitamin B1 1.31 mg and iron 10.40 mg. 
The oil extraction of the four rice brans showed that those rice bran contained 12.86-18.58 % of oil. The 
oleic acid (C18:1 n-9) was the main constituent (39.60-46.68%) in rice bran oil. Four varieties of rice bran 
oil contained different content of gamma-oryzanol. DM oil had the highest content of gamma-oryzanol 
(1.96 mg/g oil), followed by HB oil (1.47 mg/g oil), DPY oil (1.29 mg/g oil), and KDG oil (0.77 mg/g oil), 
respectively. Functional properties were revealed that DPY had the highest solubility and fat binding 
capacity (20.53 % and 2.93 g oil/g sample). KDG showed the highest emulsifying activity foaming ability 
and water holding capacity (4.16 m2/g, 6.95% and 2.63 g water/g sample). The knowledge from this 
research will be very useful for food innovation and future health products. This can help increase the 
competitiveness of Thai rice products for the world market. 
 
Keywords: rice bran, nutritional values, functional properties 

 
บทนำ 

 รำข้าวเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว คิดเป็นร้อยละ 8-10 ของน้ำหนักข้าวเปลือก นอกจากนี้รำข้าวยังประกอบด้วย
สารพฤกษเคมี ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิด เช่น วิตามินอี แกมมา โอริซานอล สารประกอบฟีนอลชนิดต่าง ๆ ทำให้รำ
ข้าวเป็นแหล่งของวัตถุดิบที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจากธรรมชาติทั่วโลก เนื่องจากมี
ศักยภาพสูงที่จะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม นอกจากนี้ยังมีต้นทุนต่ำ สามารถหาได้ง่าย มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีสารพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิด จากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สารประกอบฟีนอลิคของ
สารสกัดจากรำข้าว มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยหลายเรื่อง ที่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคข้าวกล้องหรือรำข้าว สามารถลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง หลายชนิด เช่น 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพเหล่านี้ได้จากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
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สารประกอบฟีนอลในข้าวและรำข้าว ประเทศไทยมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ท่ีได้รับรายงานพบว่ามีมากกว่า 5,900 สายพันธุ์ 
พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นหลายชนิดสามารถผลิตในพ้ืนท่ีภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน พันธุ์ข้าวพ้ืนถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยมีมากกว่า 
4,000 สายพันธุ์ [1] แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยในปัจจุบันยังขาดการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่
ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ยังมีน้อย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากข้าวพ้ืนถิ่นภาคใต้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวของกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าท่ีของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้  

 
วิธีดำเนินการ  

 ดำเนินการเตรียมตัวอย่างรำข้าว โดยการรับข้าวซื้อพื้นถิ่นภาคใต้ที่ผลิตในฤดูกาลผลิตปี 2564 จากเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง กระบ่ี และนราธิวาส จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมดอกพะยอม ข้าวหอมกระดังงา ข้าวหอมบอน และข้าว
เหนียวดำหมอ นำข้าวเปลือกที่มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14 ไปขัดสีเป็นข้าวสารโดยใช้เครื่องสีข้าวของชุมชน ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง คำนวณปริมาณข้าวขัดขาวและรำข้าว นำรำข้าวท่ีผ่านการขัดสีใหม่ ๆ มาร่อนผ่านตะแกงร่อน
เพื่อแยกกากหยาบ แล้วนำไปทำให้คงตัวโดยวิธีของ [2] โดยคั่วที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วนำ
ตัวอย่างรำข้าวที่ผ่านการทำให้คงตัวไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง -18 + 2 องศาเซลเซียส เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการ
วิจัยการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางเคมี-กายภาพ และสมบัติเชิงหน้าท่ี ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ค่าสี โดยใช้เครื่อง วัดค่าสี Hunter LAB  
2) การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter  
3) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการตามฉลากโภชนาการแบบเต็ม 
4) การวิเคราะห์ปริมาณ Gamma Oryzanol โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)  
6) การตรวจสอบ ชนิดของกรดไขมัน โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)  
7) การวิเคราะห์สมบัติเชิงหน้าท่ีของรำข้าว โดยตรวจสอบค่าการละลาย (Solubility) การเกิดอิมัลชัน (Emulsifying 

property) การเกิดฟอง (Foaming ability) การอุ้มน้ำ (Water holding capacity) และการจับกับไขมัน (Fat binding 
capacity)  

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) แต่ละสิ่งทดลองทำการวิเคราะห์ 3 ซ้ำ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ (DMRT) 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 จากการขัดสีเมล็ดข้าวเปลือกข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมดอกพะยอม ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวหอมบอน และ ข้าวเหนียวดำหมอ โดยสายพันธุ์ ที่มีปริมาณ รำข้าวสูงสุดได้แก่ ข้าวหอมดอกพะยอม รองลงมา 
คือ ข้าวหอมบอน ข้าวเหนียวดำหมอ และ ข้าวหอมกระดังงา มีผลผลิตรำข้าวอยู่ที่ร้อยละ 18.0, 16.6, 12.9 และ 11.8 การ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า รำข้าว 4 สายพันธุ์ มีคุณค่าทางโภชนาการ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
รำข้าวเหนียวดำหมอ มีปริมาณไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูงกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ เมื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบว่า รำข้าว
หอมกระดังงา มีปริมาณใยอาหารสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอรำข้าวหอมบอน และ รำข้าวหอมดอกพะยอม มี
ปริมาณใยอาหารเท่ากับ 24.45, 23.41, 21.44 และ 20.31 กรัม/100 กรัม ตามลำดับ รำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ มีปริมาณ
ความช้ืนอยู่ในช่วง 7.19 - 8.25 กรัม/100 กรัม, มีปริมาณโปรตีน อยู่ในช่วง 13.67 - 16.30 กรัม/100 กรัม รำข้าวท่ีมีปริมาณ
เถ้าสูงที่สุดคือ รำข้าวหอมกระดังงา รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอ รำข้าวหอมบอนและ รำข้าวหอมดอกพะยอม มีปริมาณ
เถ้าคือ 10.07, 9.70, 7.82 และ 5.54 กรัม/100 กรัม ตามลำดับ ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ อยู่
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สารประกอบฟีนอลในข้าวและรำข้าว ประเทศไทยมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ท่ีได้รับรายงานพบว่ามีมากกว่า 5,900 สายพันธุ์ 
พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นหลายชนิดสามารถผลิตในพ้ืนท่ีภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน พันธุ์ข้าวพ้ืนถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยมีมากกว่า 
4,000 สายพันธุ์ [1] แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยในปัจจุบันยังขาดการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่
ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ยังมีน้อย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากข้าวพ้ืนถิ่นภาคใต้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวของกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าท่ีของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้  

 
วิธีดำเนินการ  

 ดำเนินการเตรียมตัวอย่างรำข้าว โดยการรับข้าวซื้อพื้นถิ่นภาคใต้ที่ผลิตในฤดูกาลผลิตปี 2564 จากเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง กระบี่ และนราธิวาส จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมดอกพะยอม ข้าวหอมกระดังงา ข้าวหอมบอน และข้าว
เหนียวดำหมอ นำข้าวเปลือกที่มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14 ไปขัดสีเป็นข้าวสารโดยใช้เครื่องสีข้าวของชุมชน ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง คำนวณปริมาณข้าวขัดขาวและรำข้าว นำรำข้าวท่ีผ่านการขัดสีใหม่ ๆ มาร่อนผ่านตะแกงร่อน
เพื่อแยกกากหยาบ แล้วนำไปทำให้คงตัวโดยวิธีของ [2] โดยคั่วที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วนำ
ตัวอย่างรำข้าวที่ผ่านการทำให้คงตัวไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง -18 + 2 องศาเซลเซียส เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการ
วิจัยการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางเคมี-กายภาพ และสมบัติเชิงหน้าท่ี ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ ดังนี ้ 

1) การวิเคราะห์ค่าสี โดยใช้เครื่อง วัดค่าสี Hunter LAB  
2) การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่อง pH meter  
3) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการตามฉลากโภชนาการแบบเต็ม 
4) การวิเคราะห์ปริมาณ Gamma Oryzanol โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)  
6) การตรวจสอบ ชนิดของกรดไขมัน โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)  
7) การวิเคราะห์สมบัติเชิงหน้าท่ีของรำข้าว โดยตรวจสอบค่าการละลาย (Solubility) การเกิดอิมัลชัน (Emulsifying 

property) การเกิดฟอง (Foaming ability) การอุ้มน้ำ (Water holding capacity) และการจับกับไขมัน (Fat binding 
capacity)  

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) แต่ละสิ่งทดลองทำการวิเคราะห์ 3 ซ้ำ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ (DMRT) 
Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 จากการขัดสีเมล็ดข้าวเปลือกข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมดอกพะยอม ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวหอมบอน และ ข้าวเหนียวดำหมอ โดยสายพันธุ์ ที่มีปริมาณ รำข้าวสูงสุดได้แก่ ข้าวหอมดอกพะยอม รองลงมา 
คือ ข้าวหอมบอน ข้าวเหนียวดำหมอ และ ข้าวหอมกระดังงา มีผลผลิตรำข้าวอยู่ที่ร้อยละ 18.0, 16.6, 12.9 และ 11.8 การ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า รำข้าว 4 สายพันธุ์ มคีุณค่าทางโภชนาการ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
รำข้าวเหนียวดำหมอ มีปริมาณไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูงกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ เมื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบว่า รำข้าว
หอมกระดังงา มีปริมาณใยอาหารสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอรำข้าวหอมบอน และ รำข้าวหอมดอกพะยอม มี
ปริมาณใยอาหารเท่ากับ 24.45, 23.41, 21.44 และ 20.31 กรัม/100 กรัม ตามลำดับ รำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ มีปริมาณ
ความช้ืนอยู่ในช่วง 7.19 - 8.25 กรัม/100 กรัม, มีปริมาณโปรตีน อยู่ในช่วง 13.67 - 16.30 กรัม/100 กรัม รำข้าวท่ีมีปริมาณ
เถ้าสูงที่สุดคือ รำข้าวหอมกระดังงา รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอ รำข้าวหอมบอนและ รำข้าวหอมดอกพะยอม มีปริมาณ
เถ้าคือ 10.07, 9.70, 7.82 และ 5.54 กรัม/100 กรัม ตามลำดับ ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ อยู่

ในช่วง 51.10 - 59.61 กรัม/100 กรัม และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดสูงที่สุด ได้แก่ รำข้าวหอมดอกพะยอม เท่ากับ 6.48 กรัม/
100 กรัม รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอเท่ากับ 6.10 กรัม/100 กรัม รำข้าวหอมบอนเท่ากับ 5.92 กรัม/100 กรัม และ รำ
ข้าวหอมกระดังงา 1.50 กรัม/100 รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอมกระดังงา และ รำข้าวหอมบอน ไม่พบ Vitamin A ส่วน
รำข้าวเหนียวดำหมอพบปริมาณ Vitamin A เท่ากับ 100.33 (ugRe/100g) รำข้าวหอมดอกพะยอม และรำข้าวหอมบอน พบ 
Vitamin B1 น้อยกว่า 0.50 มิลลิกรัม/100กรัม ส่วนรำข้าวท่ีพบมากที่สุดคือ รำข้าวหอมกระดังงา มี Vitamin B1 เท่ากับ1.31 
มิลลิกรัม/100กรัม และ รำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ ไม่พบ Vitamin B2 ส่วนในการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมพบว่า รำข้าวหอม
กระดังงามีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด คือ 122.32 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมา คือ รำข้าวหอมบอน มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 
80.42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณเหล็กสูงที่สุดคือ รำข้าวหอมกระดังงา เท่ากับ 10.40 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือ รำ
ข้าวเหนียวดำหมอ เท่ากับ 6.668 มิลลิกรัม/100 กรัม และพบปริมาณโซเดียมสูงที่สุด คือ รำข้าวหอมกระดังงา 35.51 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนาการตามฉลากโภชนาการฉบับเต็มของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์  
สมบัติทางเคมี ข้าวหอม 

ดอกพะยอม 
ข้าวหอม 
กระดังงา 

ขา้วหอม 
บอน 

ข้าวเหนียว 
ดำหมอ 

Calories (Kcal/100g)  414.03±0.02**b 409.12±0.05c 418.40±0.01a 400.09±1.00d 
Calories from fat (Kcal/100g) 116.91±0.05d 148.32±0.05a 141.48±0.21b 126.09±0.22c 
Total Fat (g/100g) 12.99±2.65b 16.48±1.00a 15.72±0.04ab 14.01±0.05ab 
Saturated Fat (g/100g) 2.73±0.05c 4.34±0.02ab 3.42±0.01bc 5.42±0.01a 
Cholesterol (mg/100g) 13.66±0.40b 9.66±0.04c 12.41±0.05b 17.51±0.03a 
Dietary fiber (g/100g) 20.31±0.25b 24.45±0.21a 21.44±0.25b 23.41±0.26a 
Moisture (g/100g) 7.19±0.01a 8.25±0.01a 7.23±0.14a 7.79±0.02a 
Protein (g/100g) 14.67±0.01b 14.10±0.02b 13.67±0.01b 16.30±0.01a 
Ash (g/100g) 5.54±0.05c 10.07±0.01a 7.82±0.23b 9.70±0.07a 
Total carbohydrate (g/100g) 59.61±0.01a 51.10±0.01c 55.56±0.05b 52.20±0.01c 
Total Sugar (g/100g) 6.48±0.12a 1.50±0.01b 5.92±0.02a 6.10±0.05a 
Vitamin A (ugRe/100g) ND ND ND 100.33 
Vitamin B1 (mg/100g) < 0.50 1.31 < 0.50 0.65 
Vitamin B2 (mg/100g) ND ND ND ND 
Calcium (mg/kg) 77.89±0.05c 122.32±0.52a 80.42±0.23b 78.09±0.12c 
Iron (mg/100g) 5.81±0.56ab 10.40±0.04a 5.05±0.24c 6.67±0.13b 
Sodium (mg/kg) 17.23±0.02b 35.51±0.04a 13.69±0.03 14.28±0.02c 
** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 ชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของน้ำมันรำข้าวทั้ง 4 สายพันธ์ุ ที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน แสดง
ในตารางที่ 3 จากการทดลองพบว่าน้ำมันรำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอมกระดังงา รำข้าวหอมบอน และรำข้าวเหนียวดำ
หมอ มีกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนี้ palmitic acid (ร้อยละ 16.31-20.63 ), Cis-9-Octadecenoic acid (C18:1 
n-9) (ร้อยละ 39.60-46.68) และ Cis-9,12-Octadecenoic acid (C18:2 n-6) (ร้อยละ 29.64-36.66) ส่วนไขมันที่มี ใน
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ปริมาณน้อยได้แก่ Myristic acid (ร้อยละ 0.29-0.52), Pentadecanoic acid (C15:0) (ร้อยละ 0.2-0.5), Palmitoleic acid 
(C10:1 n-7) (ร้อยละ 0.22-0.33), Heptadecanoic acid (C17:0) (ร้อยละ 0.03-0.05), Stearic acid (C18:0) (ร้อยละ 
1.73-2.25), Cis-9,12,15-Octadecenoic acid (C18:3 n-3) (ร้อยละ 0.84-1.00), Arachidic acid (C20:0) (ร้อยละ 0.46-
70), Cis-11-Eicosenoic acid (C20:1 n-9) (ร้อยละ 0.32-0.38), Behenic acid (C22:0) (ร้อยละ 0.10-0.18), Erucic acid 
(C22:1) (ร้อยละ 0.05-0.09), Lignoceric acid (C24:0) (ร้อยละ 0.16-0.23) ชนิดและปริมาณของกรดไขมันที่ เป็น
องค์ประกอบของน้ำมันรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจัยอื่น ๆ Godber [3] กล่าว
ว่า น้ำมันรำข้าวมีองค์ประกอบของกรดไขมันคล้ายคลึงกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม น้ำมันรำข้าวมีปริมาณ oleic 
acid สูงกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ แต่มี linoleic acid ต่ำกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับน้ำมันถั่วลิสง 
Ramezanzadeh et al. [4] รายงานชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์กระกอบหลักของน้ำมันรำข้าว คือ palmitic acid (12-
18%), oleic acid (ร้อยละ 40-50), และ linoleic acid (ร้อยละ 30-35) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกรดไขมันท้ังหมด
ในน้ำมันรำข้าว น้ำมันรำข้าวเป็นแหล่งของกรดไขมันจำเป็นของร่างกาย เช่น linoleic acid ซึ่งร่างกายของคนเราต้องการ
ประมาณร้อยละ 2 ของปริมาณแคลอรีทั้งหมด ในน้ำมันรำข้าวมี linoleic acid ร้อยละ 30-35 ซึ่งร่างกายของคนเราต้องการ
น้ำมันรำข้าวประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะ ต่อวัน [4] 
 
ตารางที่ 2 ชนิดของกรดไขมันทีเ่ป็นองค์ประกอบของน้ำมันรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธ์ุ  

กรดไขมัน (%) ข้าวหอม 
ดอกพะยอม 

ข้าวหอม 
กระดังงา 

ข้าวหอม 
บอน 

ข้าวเหนียว 
ดำหมอ 

Myristic acid (C14:0) 0.29±0.01**b 0.30±0.11b 0.29±0.05b 0.52±0.21a 
Pentadecanoic acid (C15:0) 0.03±0.11b 0.02±0.05b 0.02±0.02b 0.05±0.01a 
Palmitic acid (C16:0) 16.70±0.15c 20.63±0.12a 16.31±0.25c 17.80±0.05b 
Palmitoleic acid (C10:1 n-7) 0.26±0.01b 0.33±0.23a 0.22±0.10b 0.27±0.04b 
Heptadecanoic acid (C17:0) 0.04±0.06b 0.05±0.01a 0.03±0.05b 0.04±0.01b 
Stearic acid (C18:0) 1.75±0.01a 2.25±0.03a 1.73±0.01a 1.82±0.05a 
Cis-9-Octadecenoic acid (C18:1 n-9) 42.57±0.01b 43.09±0.01b 46.68±0.05a 39.60±0.06c 
Cis-9,12-Octadecenoic acid (C18:2 n-6) 34.90±0.04a 29.64±0.05c 31.90±0.04b 36.66±0.01a 
Cis-9,12,15-Octadecenoic acid (C18:3 n-3) 0.90±0.02b 0.97±0.12a 0.84±0.15b 1.00±0.01a 
Arachidic acid (C20:0) 0.49±0.05b 0.70±0.23a 0.48±0.04b 0.46±0.03b 
Cis-11-Eicosenoic acid (C20:1 n-9) 0.33±0.21a 0.33±0.01a 0.38±0.01a 0.32±0.02a 
Behenic acid (C22:0) 0.18±0.04a 0.13±0.05a 0.14±0.11a 0.10±0.20b 
Erucic acid(C22:1) 0.09±0.02a 0.07±0.01b 0.05±0.02d 0.06±0.02c 
Lignoceric acid (C24:0) 0.17±0.02b 0.18±0.05b 0.23±0.02a 0.16±0.25c 
** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการทดลองพบว่าน้ำมันรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอม
กระดังงา รำข้าวหอมบอน และรำข้าวเหนียวดำหมอ ดังตารางที ่3 พบว่า น้ำมันรำข้าว 4 สายพันธ์ุมีปริมาณแกมมาโอริซานอล
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ำมันรำข้าวเหนียวดำหมอ มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด 
1.96±0.09 mg/g oil รองลงมาคือ น้ำมันรำข้าวหอมบอน 1.47±0.06 mg/g oil, น้ำมันรำข้าวหอมดอกพะยอม 1.29±0.1 
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ปริมาณน้อยได้แก่ Myristic acid (ร้อยละ 0.29-0.52), Pentadecanoic acid (C15:0) (ร้อยละ 0.2-0.5), Palmitoleic acid 
(C10:1 n-7) (ร้อยละ 0.22-0.33), Heptadecanoic acid (C17:0) (ร้อยละ 0.03-0.05), Stearic acid (C18:0) (ร้อยละ 
1.73-2.25), Cis-9,12,15-Octadecenoic acid (C18:3 n-3) (ร้อยละ 0.84-1.00), Arachidic acid (C20:0) (ร้อยละ 0.46-
70), Cis-11-Eicosenoic acid (C20:1 n-9) (ร้อยละ 0.32-0.38), Behenic acid (C22:0) (ร้อยละ 0.10-0.18), Erucic acid 
(C22:1) (ร้อยละ 0.05-0.09), Lignoceric acid (C24:0) (ร้อยละ 0.16-0.23) ชนิดและปริมาณของกรดไขมันที่ เป็น
องค์ประกอบของน้ำมันรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจัยอื่น ๆ Godber [3] กล่าว
ว่า น้ำมันรำข้าวมีองค์ประกอบของกรดไขมันคล้ายคลึงกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม น้ำมันรำข้าวมีปริมาณ oleic 
acid สูงกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ แต่มี linoleic acid ต่ำกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับน้ำมันถั่วลิสง 
Ramezanzadeh et al. [4] รายงานชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์กระกอบหลักของน้ำมันรำข้าว คือ palmitic acid (12-
18%), oleic acid (ร้อยละ 40-50), และ linoleic acid (ร้อยละ 30-35) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของกรดไขมันท้ังหมด
ในน้ำมันรำข้าว น้ำมันรำข้าวเป็นแหล่งของกรดไขมันจำเป็นของร่างกาย เช่น linoleic acid ซึ่งร่างกายของคนเราต้องการ
ประมาณร้อยละ 2 ของปริมาณแคลอรีทั้งหมด ในน้ำมันรำข้าวมี linoleic acid ร้อยละ 30-35 ซึ่งร่างกายของคนเราต้องการ
น้ำมันรำข้าวประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะ ต่อวัน [4] 
 
ตารางที่ 2 ชนิดของกรดไขมันทีเ่ป็นองค์ประกอบของน้ำมันรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธ์ุ  

กรดไขมัน (%) ข้าวหอม 
ดอกพะยอม 

ข้าวหอม 
กระดังงา 

ข้าวหอม 
บอน 

ข้าวเหนียว 
ดำหมอ 

Myristic acid (C14:0) 0.29±0.01**b 0.30±0.11b 0.29±0.05b 0.52±0.21a 
Pentadecanoic acid (C15:0) 0.03±0.11b 0.02±0.05b 0.02±0.02b 0.05±0.01a 
Palmitic acid (C16:0) 16.70±0.15c 20.63±0.12a 16.31±0.25c 17.80±0.05b 
Palmitoleic acid (C10:1 n-7) 0.26±0.01b 0.33±0.23a 0.22±0.10b 0.27±0.04b 
Heptadecanoic acid (C17:0) 0.04±0.06b 0.05±0.01a 0.03±0.05b 0.04±0.01b 
Stearic acid (C18:0) 1.75±0.01a 2.25±0.03a 1.73±0.01a 1.82±0.05a 
Cis-9-Octadecenoic acid (C18:1 n-9) 42.57±0.01b 43.09±0.01b 46.68±0.05a 39.60±0.06c 
Cis-9,12-Octadecenoic acid (C18:2 n-6) 34.90±0.04a 29.64±0.05c 31.90±0.04b 36.66±0.01a 
Cis-9,12,15-Octadecenoic acid (C18:3 n-3) 0.90±0.02b 0.97±0.12a 0.84±0.15b 1.00±0.01a 
Arachidic acid (C20:0) 0.49±0.05b 0.70±0.23a 0.48±0.04b 0.46±0.03b 
Cis-11-Eicosenoic acid (C20:1 n-9) 0.33±0.21a 0.33±0.01a 0.38±0.01a 0.32±0.02a 
Behenic acid (C22:0) 0.18±0.04a 0.13±0.05a 0.14±0.11a 0.10±0.20b 
Erucic acid(C22:1) 0.09±0.02a 0.07±0.01b 0.05±0.02d 0.06±0.02c 
Lignoceric acid (C24:0) 0.17±0.02b 0.18±0.05b 0.23±0.02a 0.16±0.25c 
** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการทดลองพบว่าน้ำมันรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอม
กระดังงา รำข้าวหอมบอน และรำข้าวเหนียวดำหมอ ดังตารางที ่3 พบว่า น้ำมันรำข้าว 4 สายพันธ์ุมีปริมาณแกมมาโอริซานอล
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ำมันรำข้าวเหนียวดำหมอ มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด 
1.96±0.09 mg/g oil รองลงมาคือ น้ำมันรำข้าวหอมบอน 1.47±0.06 mg/g oil, น้ำมันรำข้าวหอมดอกพะยอม 1.29±0.1 

mg/g oil และน้ำมันรำข้าวหอมกระดังงา 0.77±0.03 mg/g oil ซึ่งโดยทั่วไปน้ำมันรำข้าวที่ยังไม่ผ่านการทำบริสุทธิ์ 
ประกอบด้วย แกมมาโอริซานอล ร้อยละ 1.5-2.9 Lai et al. [5] รายงานว่าปริมาณน้ำมันรำข้าวประกอบด้วย สารประกอบ 
แกมมา โอริซานอล ท้ังหมดในปริมาณดังต่อไปนี้ 0.98-1.31 g/100 g Mezouari et al. [6] รายงานปริมาณสารพฤกษเคมีใน
น้ำมันรำข้าวของไทยประกอบด้วย แกมมาโอริซานอล 1.60 g/100 g oil และ Narayana et al. [7] รายงานปริมาณ
สารพฤกษเคมีในน้ำมันรำข้าวของอินเดีย ประกอบด้วย แกมมา โอริซานอล 1.3-1.68 g/100 g 
 
ตารางที ่3 ปริมาณแกมมาออริซานอล ของน้ำมันรำข้าวพ้ืนถ่ินภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์  

ชนิดข้าว ปริมาณแกมมาออริซานอล (mg/g oil) 
น้ำมันรำข้าวหอมดอกพะยอม 1.29±0.1**c 
น้ำมันรำข้าวหอมกระดังงา 0.77±0.03d 
น้ำมันรำข้าวหอมบอน 1.47±0.06b 
น้ำมันรำข้าวเหนยีวดำหมอ 1.96±0.09a 
** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 ผลของการศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของรำข้าว โดยตรวจสอบค่าการละลาย การเกิดอิมัลชัน การเกิดฟอง การอุ้มน้ำ 
และการจับกับไขมันของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอมกระดังงา รำ
ข้าวหอมบอน และรำข้าวเหนียวดำหมอดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผล
การศึกษาสมบัติเชิงหน้าท่ีด้านการละลายของรำข้าวสูงที่สุดคือ รำข้าวหอมดอกพะยอม รองลงมาคือ รำข้าวเหนียวดำหมอ รำ
ข้าวหอมกระดังงา และรำข้าวหอมบอน โดยมีค่าการละลายเท่ากับร้อยละ 20.53±0.02, 20.24±0.03, 19.46±0.02 และ 
19.25±0.02 ตามลำดับ ผลของการศึกษาการเกิดอิมัลชัน ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ มีการเกิด
อิมัลชัน มีค่าเท่ากับ 3.95±0.01 และ 4.16±0.02 m2/g ตามลำดับ ส่วนรำข้าวหอมบอน และรำข้าวเหนียวดำหมอไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) มีค่าการเกิดอิมัลชันเท่ากับ 4.07±0.02 และ 4.06±0.02 m2/g ตามลำดับ ผลของ
ศึกษาการเกิดฟอง (foaming ability) ของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ มีร้อยละปริมาณการเกิดฟองสูง
ทีสุ่ดคือ รำข้าวหอมกระดังงา รำข้าวหอมบอน รำข้าวเหนียวดำหมอ และ รำข้าวหอมดอกพะยอม โดยมีอัตราการเกิดฟองร้อย
ละ 6.95±0.02, 6.81±0.01, 6.63±0.02 และ 6.45±0.02 โดยการเกิดฟองของรำข้าวจะเกิดได้ดี เนื่องจากปริมาณโปรตีนที่มี
ในรำข้าว จะต้องมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ และแข็งแรงที่สามารถกักเก็บอากาศได้ โปรตีนที่มี
ความยืดหยุ่นที่สามารถเกิดฟองได้ดีต้องมี surface hydrophobicity สูง ๆ ซึ่งในระหว่างการตีหรือการทำให้เกิดโฟม เช่น 
โปรตีนเป็นสารที่ทำให้เกิดโฟม แรงกลจาก การตี หรือปั่นอย่างรุนแรง ทำให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ (protein 
denaturation) เกิดการคลายตัว (unfolding) ของโครงสร้างโปรตีน เกิดเป็นฟิล์ม และจับกับน้ำ ซึ่งอยู่รอบ ๆ ได้โดยหันด้านที่
เป็น hydrophobic ที่อยู่ด้านในโครงสร้างออกมาด้านนอก ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดโครงสร้างของโฟม โดยเกิดเป็น แผ่นฟิล์ม
บาง ๆ ที่สามารถกักเก็บอากาศไว้ได้ ส่วนการการอุ้มน้ำ ของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยรำข้าวที่มีการอุ้มน้ำที่สูงท่ีสุดคือรำข้าวหอมกระดังงา รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน รำข้าวเหนียวดำหมอ และรำ
ข้าวหอมดอกพะยอม โดยมีค่าการอุ้มน้ำเท่ากับ 2.63±0.02, 2.52±0.02, 2.33±0.02 และ 2.16±0.02 กรัมน้ำ/กรัมตัวอย่าง 
ตามลำดับ และการจับกับไขมัน พบว่ารำข้าวหอมดอกพะยอมมีค่าการจับไขมันสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.93±0.02 กรัมน้ำมัน/
กรัมตัวอย่าง และรำข้าวหอมกระดังงาค่าการจับไขมันต่ำที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.56±0.02 กรัมน้ำมัน/กรัมตัวอย่าง ส่วนค่าสีใน
ด้านความสว่าง (L*) พบว่า รำข้าวหอมดอกพะยอมมีค่าความสว่างมากที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน รำข้าวหอม
กระดังงา และรำข้าวเหนียวดำหมอ โดยมีค่าเท่ากับ 54.63±0.15, 43.83±0.15, 38.73±0.15 และ24.93±0.15 ในขณะที่ค่าสี
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แดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*)  ของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
พบว่า รำข้าวหอมกระดังงา (10.00±0.17) มีค่าความเป็นสีแดงสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน (8.70±0.10) และ รำ
ข้าวหอมดอกพะยอม (3.47±0.06) และค่าความเป็นสีเหลือง พบว่า รำข้าวหอมดอกพะยอม (15.50±0.10) มีค่าความเป็นสี
แดงสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน (13.90±0.10) และ รำข้าวหอมบอน (12.90±0.26) ซึ่งรำข้าวท่ีมีค่าความเป็นสีแดง
และสีเหลืองต่ำที่สุดคือ รำข้าวเหนียวดำหมอ มีค่าความเป็นสีแดงและสีเหลือง เท่ากับ 1.40±0.10 และ 1.47±0.06 ตามลำดับ 
เนื่องจากรำข้าวเหนียวดำหมอมีลักษณะเป็นสีม่วงคล้ำ เนื่องจากมีส่วนประกอบของเม็ดสีของสารแอนโทรไซยานินที่สูงกว่ารำ
ข้าวชนิดอื่น ๆ ในขณะที่ข้าว ทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอมกระดังงา และรำข้าวหอมบอน มี
ลักษณะเป็นสีแดง โดยแสดงให้เห็นเป็นข้าวสีน้ำตาลแดงความแตกตา่งจากสีของข้าวเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณแอนโทไซยานิน
และสายพันธ์ุของข้าว [8],[9] 
 
ตารางที่ 4 สมบัติเชิงหน้าท่ีและค่าสีของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์  

สมบัติเชิงหน้าท่ีและสขีองรำข้าว 
ข้าวหอม 

ดอกพะยอม 
ข้าวหอม 
กระดังงา 

ข้าวหอม 
บอน 

ข้าวเหนียว 
ดำหมอ 

ค่าการละลาย (%) 20.53±0.02**a 19.46±0.02c 19.25±0.02d 20.24±0.03b 
การเกิดอิมลัชัน (m2/g) 3.95±0.01c 4.16±0.02a 4.07±0.02b 4.06±0.02b 
การเกิด (%) 6.45±0.02d 6.95±0.02a 6.81±0.01b 6.63±0.02c 
การอุ้มน้ำ  (กรัมน้ำ/กรัมตัวอย่าง) 2.16±0.02d 2.63±0.02a 2.52±0.02b 2.33±0.02c 
การจับกับไขมัน (กรัมน้ำมัน/กรมัตัวอย่าง) 2.93±0.02a 2.56±0.02d 2.62±0.03c 2.76±0.03b 
L* 54.63±0.15a 38.73±0.15c 43.83±0.15b 24.93±0.15d 
a* 3.47±0.06c 10.00±0.17a 8.70±0.10b 1.40±0.10d 
b* 15.50±0.10a 12.90±0.26c 13.90±0.10b 1.47±0.06d 

** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 
รำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวหอมบอน ข้าวหอมดอกพะยอม และ ข้าว

เหนียวดำหมอ มีผลผลิตรำข้าวอยู่ที่ร้อยละ 11.8 - 18.0 มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสมบัติเชิงหน้าที่ดี สามารถองค์
ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนวัตกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับตลาดโลกได้ 
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แดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*)  ของรำข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
พบว่า รำข้าวหอมกระดังงา (10.00±0.17) มีค่าความเป็นสีแดงสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน (8.70±0.10) และ รำ
ข้าวหอมดอกพะยอม (3.47±0.06) และค่าความเป็นสีเหลือง พบว่า รำข้าวหอมดอกพะยอม (15.50±0.10) มีค่าความเป็นสี
แดงสูงที่สุด รองลงมาคือ รำข้าวหอมบอน (13.90±0.10) และ รำข้าวหอมบอน (12.90±0.26) ซึ่งรำข้าวท่ีมีค่าความเป็นสีแดง
และสีเหลืองต่ำที่สุดคือ รำข้าวเหนียวดำหมอ มีค่าความเป็นสีแดงและสีเหลือง เท่ากับ 1.40±0.10 และ 1.47±0.06 ตามลำดับ 
เนื่องจากรำข้าวเหนียวดำหมอมีลักษณะเป็นสีม่วงคล้ำ เนื่องจากมีส่วนประกอบของเม็ดสีของสารแอนโทรไซยานินที่สูงกว่ารำ
ข้าวชนิดอื่น ๆ ในขณะที่ข้าว ทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ รำข้าวหอมดอกพะยอม รำข้าวหอมกระดังงา และรำข้าวหอมบอน มี
ลักษณะเป็นสีแดง โดยแสดงให้เห็นเป็นข้าวสีน้ำตาลแดงความแตกตา่งจากสีของข้าวเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณแอนโทไซยานิน
และสายพันธ์ุของข้าว [8],[9] 
 
ตารางที่ 4 สมบัติเชิงหน้าท่ีและค่าสีของรำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์  

สมบัติเชิงหน้าท่ีและสขีองรำข้าว ข้าวหอม 
ดอกพะยอม 

ข้าวหอม 
กระดังงา 

ข้าวหอม 
บอน 

ข้าวเหนียว 
ดำหมอ 

ค่าการละลาย (%) 20.53±0.02**a 19.46±0.02c 19.25±0.02d 20.24±0.03b 
การเกิดอิมลัชัน (m2/g) 3.95±0.01c 4.16±0.02a 4.07±0.02b 4.06±0.02b 
การเกิด (%) 6.45±0.02d 6.95±0.02a 6.81±0.01b 6.63±0.02c 
การอุ้มน้ำ  (กรัมน้ำ/กรัมตัวอย่าง) 2.16±0.02d 2.63±0.02a 2.52±0.02b 2.33±0.02c 
การจับกับไขมัน (กรัมน้ำมัน/กรมัตัวอย่าง) 2.93±0.02a 2.56±0.02d 2.62±0.03c 2.76±0.03b 
L* 54.63±0.15a 38.73±0.15c 43.83±0.15b 24.93±0.15d 
a* 3.47±0.06c 10.00±0.17a 8.70±0.10b 1.40±0.10d 
b* 15.50±0.10a 12.90±0.26c 13.90±0.10b 1.47±0.06d 

** ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในสดมภ์แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 
รำข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ของไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวหอมบอน ข้าวหอมดอกพะยอม และ ข้าว

เหนียวดำหมอ มีผลผลิตรำข้าวอยู่ที่ร้อยละ 11.8 - 18.0 มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสมบัติเชิงหน้าที่ดี สามารถองค์
ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนวัตกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับตลาดโลกได้ 
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สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง  
 

อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* และ เนตรนภา ชะนะ2 
 

บทคัดย่อ 
 ข้าวโพดสีม่วง (PC) และมันเทศสีม่วง (PP) เป็นอาหารมีสีสันสวยงามและมีรสชาติดี รวมทั้งมีสารออกฤทธิ ์ทาง
ชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายชนิด ส่งผลให้มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยัง
นิยมบริโภคข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วงในรูปแบบผลิตสดเท่าน้ัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายให้กับผลผลติทาง
การเกษตร การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของ
แป้งข้าวโพดสีม่วง (PCF) และแป้งมันเทศม่วง (PPF) โดยการนำข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง ไปทำแห้งโดยการทำแห้ง 3 วิธี 
คือ การอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drying) การอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum drying) และการอบแห้งแบบถาด (Tray 
drying) ผลการทดลองพบว่าแป้งที่ได้มีสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน PPF มีสีม่วงเข้มกว่า 
PCF นอก จากนี้ยังพบว่า PPF ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ สามารถคงสภาพของสีม่วงและมีค่าความหนืดสูงที่สุด 
การศึกษาประโยชน์ต่อสุขภาพของ PCF และ PPF โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 
กิจกรรมการป้องกัน DNA และความเป็นพิษต่อเซลล์ ของสารสกัดจาก PCF และ PPF พบว่าสารสกัดจาก PPF ที่ผ่านการทำ
แห้งแบบสุญญากาศ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการป้องกัน DNA สูงที่สุด นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดจาก PCF และ PPF ในทุกตัวอย่างไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์  
 
คำสำคัญ: ข้าวโพดสีม่วง, มันเทศสีม่วง,การตา้นออกซิเดชัน, การทำแห้ง 
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สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง  
 

อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* และ เนตรนภา ชะนะ2 
 

บทคัดย่อ 
 ข้าวโพดสีม่วง (PC) และมันเทศสีม่วง (PP) เป็นอาหารมีสีสันสวยงามและมีรสชาติดี รวมทั้งมีสารออกฤทธิ ์ทาง
ชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายชนิด ส่งผลให้มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยัง
นิยมบริโภคข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วงในรูปแบบผลิตสดเท่าน้ัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายให้กับผลผลติทาง
การเกษตร การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของ
แป้งข้าวโพดสีม่วง (PCF) และแป้งมันเทศม่วง (PPF) โดยการนำข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง ไปทำแห้งโดยการทำแห้ง 3 วิธี 
คือ การอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drying) การอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum drying) และการอบแห้งแบบถาด (Tray 
drying) ผลการทดลองพบว่าแป้งที่ได้มีสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน PPF มีสีม่วงเข้มกว่า 
PCF นอก จากนี้ยังพบว่า PPF ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ สามารถคงสภาพของสีม่วงและมีค่าความหนืดสูงที่สุด 
การศึกษาประโยชน์ต่อสุขภาพของ PCF และ PPF โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 
กิจกรรมการป้องกัน DNA และความเป็นพิษต่อเซลล์ ของสารสกัดจาก PCF และ PPF พบว่าสารสกัดจาก PPF ที่ผ่านการทำ
แห้งแบบสุญญากาศ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการป้องกัน DNA สูงที่สุด นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดจาก PCF และ PPF ในทุกตัวอย่างไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์  
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Physico-chemical properties and health benefits of purple corn and purple potato 
flour 

 
Amonrat Thanonkaew1*and Netnapa Chana2 

 
ABSTRACT 

 Purple corn (PC) and purple potato (PP) are colorful and delicious food. They also contain various 
bioactive compounds. It is resulting in the widespread consumption of PC and PP. However, only fresh PC 
and PP are mostly consumed in Thailand. To create the values and the variety of agricultural products, the 
objective of this work was to study the effect of drying methods on physico-chemical properties and health 
benefits of purple corn flour (PCF) and purple potato flour (PPF). PCF and PPF were dried by 3 drying 
methods; vacuum drying, drum drying and tray drying. The data showed that PCF and PPF had different 
properties. PSPF had darker purple color than that of PCF. In addition, it was found that PPF from vacuum 
drying had the highest purple color and viscosity. The health benefits of PCF and PPF were studied. 
Antioxidant contents, free radical scavenger, DNA protection and cell toxicity of PCF and PPF extracts were 
studied. The data showed that the vacuum drying PPF had the highest antioxidant contents, free radical 
scavenger and DNA protection. All of PCF and PPF extracts had no cell toxicity. 
 
Keywords: purple corn, purple potato, antioxidant, drying 
 

บทนำ 
 ข้าวโพดสีม่วง (Purple corn) และมันเทศสีม่วง (Purple potato) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากภาครัฐ และมีการส่งเสริมให้เพาะปลูกในวงกว้าง ข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนื่อง
ด้วยมีสีสันที่สวยงามและมีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับผู้บริโภค รวมถึงคุณประโยชน์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด และเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต ข้าวโพดสีม่วง
และมันเทศสีม่วงซึ่งมีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูง และมีสีสันสวยงาม นับว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงสำหรับนำไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในข้าวโพดข้าวสีม่วงและมันเทศสี
ม่วงในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังใช้ผลผลิตสดเพื่อการบริโภคเท่านั้น การนำข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วงไปผลิตเป็นแป้ง
สำเร็จรูป จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ทำให้สามารถนำแป้งไปใช้ได้หลากหลายใน
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อ
สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง เพื่อให้การแปรรูปสามารถผลิตได้ใน
ระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม จึงเลือกใช้วิธีการทำแห้งที่ง่ายและสะดวกสำหรับการแปรรูป 3 วิธี ได้แก่ การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ (Vacuum drying) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum drying) และการทำแห้งแบบถาด (Tray drying) ซึ่งเป็นข้อมูล
สำคัญที่สำหรับการประยุกต์ใช้แป้งมันเทศสีม่วงและแป้งข้าวโพดสีม่วงในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่อไป 
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วิธีการดำเนินการ 
 การเตรียมตัวอย่าง โดยการนำข้าวโพดสีม่วง และมันเทศสีม่วง ที่ปลูกในพ้ืนท่ี อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปทำ
แห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบต่าง ๆ โดยควบคุมความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ให้ไม่เกิน 5 % โดยน้ำหนัก แล้วนำไปบดให้เป็นผง
แป้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การเตรียมแป้งข้าวโพดสีม่วง นำฝักข้าวโพดสีม่วงที่แก่จัด ไปปอกเปลือกและทำความสะอาด แล้วแกะเมล็ดออก 
นำเมล็ดข้าวโพดไปบดผสมกับน้ำ โดยมีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดข้าวโพดต่อน้ำ 1 : 2 นำมาบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
กรองเพื่อแยกกากออก ได้น้ำข้าวโพดที่มีความข้นหนืด จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธีต่าง ๆ 1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ ท่ี
อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 2) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 130 C ความเร็วรอบ 1.0 รอบต่อนาที 
และ 3) การทำแห้งแบบถาด ที่อุณหภูมิ 60C เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง  
 2. การเตรียม แป้งมันเทศสีม่วง ทำความสะอาดมันเทศสีม่วงให้สะอาด แล้วนำไปปอกเปลือกและหั่นเป็นแผ่นบาง 
ขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร เเละเเช่ในสารละลาย 0.02 % w/v โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3 ) (pH 8.6 ) เป็นเวลา 10 นาที 
ในอัตราส่วน 1:10 (w/v) จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธีต่าง ๆ 1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 5 
ช่ัวโมง 2) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง นำตัวอย่างมันเทศสีม่วง ไปบดผสมกับน้ำ โดยมีอัตราส่วนระหว่างแป้งมันเทศสีม่วงต่อน้ำ 1 : 
2 แล้วบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปทำแห้งโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ที่อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 130C 
ความเร็ว 1.0 รอบต่อนาที และ 3) การทำแห้งแบบถาด ที่อุณหภูมิ 60C มีความเร็วลม 1000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง  
 3. การทำบดและการเก็บรักษาแป้ง นำตัวอย่างแห้งที่ได้ข้างต้นไปบดให้เป็นผงแป้งละเอียดด้วยเครื่องโม่แห้ง แล้ว
นำไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนแป้งขนาด 60 เมช นำแป้งที่ได้เก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ นำไปเก็บรักษาในตู้แช่แข็ง - 20C 
สำหรับการวิเคราะห์ในข้ันถัดไป  
 นำตัวอย่างแป้ง ทั้ง 6 ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ความช้ืน โดยวิธี AOAC  [1] การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ โดยการ
วัดค่าสี โดยใช้เครื่อง Hunter LAB และความหนืดของแป้งโดยใช้เครื่อง Brookfield, วิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
ได้แก่ Anthocyanin content [2] Total phenolic content [3], วิเคราะห์การออกฤทธิ์ป้องกันดีเอ็นเอเสียหายจากอนุมูล
อิสระ โดยวิธี Metal-catalyzed oxidation (MCO) ตามวิธีของ Saelee et al. [4] และการวิเคราะห์การรอดของเซลล์ 
Chinese hamster ovary (CHO) ด้วยเทคนิค Guava ViaCount assay [5] 
 สำหรับการวางแผนการทดลอง แบบแฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 
ชุดการทดลอง แต่ละการทดลองทำการวิเคราะห์ 3 ซ้ำ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance 
(ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

 การศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมัน
เทศสีม่วง พบว่า แป้งข้าวโพดสีม่วง และแป้งมันเทศสีม่วงจะมีลักษณะที่แห้งแข็ง และมีสีคล้ำขึ้น ซึ่งสีคล้ำที่เกิดขึ้นอาจจะเกิด
จากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวกับเอนไซม์ เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เกิดการช้ำ ฉีก ขาด 
เมื่อถูกกระแทก บด หั่น หรือสับ แป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบถาด มีสีม่วงเข้มกว่าแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการทำแหง้
แบบลูกกลิ้ง และที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ (p<0.05) จากการนำแป้งทั้ง 7 ตัวอย่าง ไปวัดค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี (Table 
1) โดยมีค่า ความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งค่า ความสว่าง เข้าใกล้ 0 แสดงถึงตัวอย่างมีความสว่างน้อยลงจนเป็นสี
คล้ำเมื่อค่า ความสว่างของตัวอย่างลดลงนั่นคือตัวอย่างมีความขาว ลดลง เมื่อพิจารณา ค่าความเป็นสีแดง (+a*), ค่าความเป็น
สีเขียว (-a*), ค่าความเป็นสีเหลือง (+b*) และ ค่าความเป็นสีน้ำเงิน (-a*) จากผลการทดลอง (Table 1) พบว่าค่าความสว่าง 
ค่าความเป็นสีแดง เละค่าความเป็นสีเหลืองของแป้งข้าวโพดสีม่วง แป้งมันเทศสีม่วงกับแป้งมันสำปะหลัง มีความแตกต่างกัน
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วิธีการดำเนินการ 
 การเตรียมตัวอย่าง โดยการนำข้าวโพดสีม่วง และมันเทศสีม่วง ที่ปลูกในพ้ืนท่ี อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปทำ
แห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบต่าง ๆ โดยควบคุมความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ให้ไม่เกิน 5 % โดยน้ำหนัก แล้วนำไปบดให้เป็นผง
แป้ง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การเตรียมแป้งข้าวโพดสีม่วง นำฝักข้าวโพดสีม่วงที่แก่จัด ไปปอกเปลือกและทำความสะอาด แล้วแกะเมล็ดออก 
นำเมล็ดข้าวโพดไปบดผสมกับน้ำ โดยมีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดข้าวโพดต่อน้ำ 1 : 2 นำมาบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว
กรองเพื่อแยกกากออก ได้น้ำข้าวโพดที่มีความข้นหนืด จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธีต่าง ๆ 1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ ท่ี
อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 2) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 130 C ความเร็วรอบ 1.0 รอบต่อนาที 
และ 3) การทำแห้งแบบถาด ที่อุณหภูมิ 60C เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง  
 2. การเตรียม แป้งมันเทศสีม่วง ทำความสะอาดมันเทศสีม่วงให้สะอาด แล้วนำไปปอกเปลือกและหั่นเป็นแผ่นบาง 
ขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร เเละเเช่ในสารละลาย 0.02 % w/v โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3 ) (pH 8.6 ) เป็นเวลา 10 นาที 
ในอัตราส่วน 1:10 (w/v) จากนั้นนำไปทำแห้งโดยวิธีต่าง ๆ 1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 5 
ช่ัวโมง 2) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง นำตัวอย่างมันเทศสีม่วง ไปบดผสมกับน้ำ โดยมีอัตราส่วนระหว่างแป้งมันเทศสีม่วงต่อน้ำ 1 : 
2 แล้วบดจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำไปทำแห้งโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ที่อุณหภูมิผิวลูกกลิ้ง 130C 
ความเร็ว 1.0 รอบต่อนาที และ 3) การทำแห้งแบบถาด ที่อุณหภูมิ 60C มีความเร็วลม 1000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง  
 3. การทำบดและการเก็บรักษาแป้ง นำตัวอย่างแห้งที่ได้ข้างต้นไปบดให้เป็นผงแป้งละเอียดด้วยเครื่องโม่แห้ง แล้ว
นำไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนแป้งขนาด 60 เมช นำแป้งที่ได้เก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ นำไปเก็บรักษาในตู้แช่แข็ง - 20C 
สำหรับการวิเคราะห์ในข้ันถัดไป  
 นำตัวอย่างแป้ง ทั้ง 6 ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ความช้ืน โดยวิธี AOAC  [1] การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ โดยการ
วัดค่าสี โดยใช้เครื่อง Hunter LAB และความหนืดของแป้งโดยใช้เครื่อง Brookfield, วิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
ได้แก่ Anthocyanin content [2] Total phenolic content [3], วิเคราะห์การออกฤทธิ์ป้องกันดีเอ็นเอเสียหายจากอนุมูล
อิสระ โดยวิธี Metal-catalyzed oxidation (MCO) ตามวิธีของ Saelee et al. [4] และการวิเคราะห์การรอดของเซลล์ 
Chinese hamster ovary (CHO) ด้วยเทคนิค Guava ViaCount assay [5] 
 สำหรับการวางแผนการทดลอง แบบแฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 
ชุดการทดลอง แต่ละการทดลองทำการวิเคราะห์ 3 ซ้ำ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance 
(ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

 การศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมัน
เทศสีม่วง พบว่า แป้งข้าวโพดสีม่วง และแป้งมันเทศสีม่วงจะมีลักษณะที่แห้งแข็ง และมีสีคล้ำขึ้น ซึ่งสีคล้ำที่เกิดขึ้นอาจจะเกิด
จากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวกับเอนไซม์ เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เกิดการช้ำ ฉีก ขาด 
เมื่อถูกกระแทก บด หั่น หรือสับ แป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบถาด มีสีม่วงเข้มกว่าแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการทำแหง้
แบบลูกกลิ้ง และที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ (p<0.05) จากการนำแป้งทั้ง 7 ตัวอย่าง ไปวัดค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี (Table 
1) โดยมีค่า ความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งค่า ความสว่าง เข้าใกล้ 0 แสดงถึงตัวอย่างมีความสว่างน้อยลงจนเป็นสี
คล้ำเมื่อค่า ความสว่างของตัวอย่างลดลงนั่นคือตัวอย่างมีความขาว ลดลง เมื่อพิจารณา ค่าความเป็นสีแดง (+a*), ค่าความเป็น
สีเขียว (-a*), ค่าความเป็นสีเหลือง (+b*) และ ค่าความเป็นสีน้ำเงิน (-a*) จากผลการทดลอง (Table 1) พบว่าค่าความสว่าง 
ค่าความเป็นสีแดง เละค่าความเป็นสีเหลืองของแป้งข้าวโพดสีม่วง แป้งมันเทศสีม่วงกับแป้งมันสำปะหลัง มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งสุญญากาศ สามารถ รักษา
คุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์แป้งมันเทศสีม่วงและข้าวโพดสีม่วงได้ดีกว่า การทำแห้ งแบบถาดและการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
(p<0.05) และเมื่อศึกษาค่าความหนืดของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วงทั้ง 6 ตัวอย่าง พบว่า ค่าความหนืดของแป้งมัน
เทศสีม่วงและแป้งข้าวโพดสีม่วง ที่มีการทำแห้งด้วยวิธีต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยแป้ง
มันเทศสีม่วงมีค่าความหนืดที่มากกว่าแป้งข้าวโพดสีม่วง โดยแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศมีค่าความหนืด
สูงที่สุด รองลงมาคือ แป้งมันม่วงท่ีผ่านการทำแห้งแบบถาด ซึ่งมีค่าความหนืดเท่ากับ 2850.43 และ 2650.91 cp นั้นแสดงให้
เห็นว่ามีเม็ดแป้งที่มีการพองตัวได้มากขึ้น และการแตกหักของโมเลกุลแป้งร่วมกับการละลายออกมาของโมเลกุลแป้ง ซึ่งแป้งที่
ได้จากพืชส่วนหัวซึ่งมีสมบัติตามธรรมชาติที่สามารถดูดซึมน้ำได้ดี [6] 
 
Table 1 Effect of drying methods on physic-chemical properties of purple corn flour and purple potato 
flour 

Treatments Physical and chemical properties 
Moisture (%) Viscosity (cp) Color value 

L* a* b* 
TC 5.21±0.17Aa 9032.00±0.21c 90.03±0.21a 2.90±0.00c 1.30±0.17a 
T1 4.06±0.17c 2117.33±0.21c 69.63±0.42b 3.97±0.05b -0.88±0.00d 
T2 4.31±0.11b 1810.73±0.37d 65.13±0.22b 3.64±0.02b -0.42±0.04c 
T3 4.96±0.13b 2115.77±0.11c 70.23±0.12b 3.54±0.05b -0.35±0.00c 
T4 4.18±0.19c 2850.43±0.25a 46.85±0.11d 19.92±0.01a -0.06±0.05b 
T5 4.06±0.10c 2120.23±0.78c 52.82±0.05c 18.66±0.01a -0.17±0.05b 
T6 4.11±0.13c 2650.91±0.23b 55.76±0.04c 17.27±0.01a -0.15±0.05b 

A Mean in the same vertical column followed by the same letters are not significantly different at P0.05.  
The treatments are described  
TC = Commercial tapioca starch ( Control) , T1 = Purple corn flour: vacuum drying, T2 = Purple corn flour: 
drum drying, T3 = Purple corn flour: tray drying, T4 = Purple potato flour: vacuum drying, T5 = Purple potato 
flour: drum drying, T6 = Purple potato flour: tray drying 
 ในการศึกษานี้พบว่าข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบสุญญากาศ การทำแห้งแบบ
ลูกกลิ้ง และการทำแห้งแบบถาดมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 6.42 , 3.67และ 4.85 (mg CGE/100g) ตามลำดับ และมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด โดยเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดกับสารมาตรฐานของกรดแกลลิค มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (mg GAE/100 g) ตามลำดับ ส่วนมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบ
สุญญากาศ การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อนแบบถาดมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 6.42 , 3.67และ 
4.85 (mg CGE/100g) ตามลำดับ  และมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด โดยเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิค
ทั้งหมดกับสารมาตรฐานของกรดแกลลิค มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (mg CGE/100g) ตามลำดับ โดยพบว่าแป้งมัน
เทศสีม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ มีปริมาณสารแอนโทรไซยานิน และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด สู งที่สุด 
และแป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง มีปริมาณสารแอนโทรไซยานิน ปริมาณฟลาโวนอย์ทั้งหมด และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดน้อยที่สุด (Table 2) 
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Table 2  Effect of drying methods on anthocyanin and total phenolic contents of purple corn flour and 
purple potato flour 

Treatments Antioxidant content 
Anthocyanin content  

(mg CGE /100g sample) 
Total phenolic contents  
(mg GAE/100g sample)  

T1 6.42±0.23b  6.62±0.02b 
T2 3.67±0.15d 5.23±0.05c 
T3 4.85±0.18c 5.89±0.23c 
T4 14.43±0.83a 18.62±0.88a 
T5 4.93±0.23cd 6.23±0.45b 
T6 2.93±0.14e 5.79±0.52bc 

A Mean in the same vertical column followed by the same letters are not significantly different at P0.05.  
The treatments are described in Figure 1. 
 
 การวิเคราะห์การจับกับอนุมูลอิสระ (Radical scavenging activity) โดยวิธี DPPH system จากตัวอย่างแป้งมัน
ม่วงและแป้งข้าวโพดที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ 3 วิธี พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารสกัด เพิ่มขึ้นการต้านอนุมูลอิสระก็จะเพิ่มขึ้น 
ซึ่งมันม่วงที่ทำแห้งแบบสุญญากาศมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด (Table 3) ซึ่งมีค่า EC50 เท่ากับ 4.15 
mg/mL รองลงมาคือ แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบถาด แป้ง
ข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง แป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และ แป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการ
ทำแห้งแบบถาด ตามลำดับ 
 
Table 3 Effect of drying methods on antioxidant activity of purple corn flour and purple potato flour 

Treatments EC50 (mg/ml) สมการเส้นตรง R2 
T1 7.25 y=6.6053x+2.1331 0.9995 
T2 11.00 y=4.5783x-0.4009 0.9838 
T3 9.99 y=4.892x+1.1382 0.9996 
T4 4.15 y=12.522x-1.9139 0.9899 
T5 19.85 y=2.5109x+0.1687 0.9976 
T6 26.58 y=1.8925x-0.2974 0.9926 

The treatments are described in Figure 1. 
 
 การศึกษาผลของสารสกัดจากแป้งข้าวโพดสีม่วง และแป้งมันเทศสีม่วงต่อการป้องกัน DNA เสียหายจากอนุมูลอิสระ 
โดยวิธี DNA nicking assay อนุมูลอิสระส่งผลทำลายโครงสร้างของสาร ชีวโมเลกุลภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ตายในที่สุด  
โดยเฉพาะการทำลายดีเอ็นเอ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคมะเร็ง [7]ดังนั้นการป้องกันการทำลายดี
เอ็นเอ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรคได้ วิธี DNA nicking assay เป็นวิธีที่น่าสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกลุ
ในเซลล์โดยตรง จากการทดสอบพบแถบ supercoiled DNA ในตัวอย่างที่มีการเติมสารสกัดจากแป้งชนิดต่าง ๆ (Figure 1) 
แถวที่ 3-8 มากกว่าตัวอย่างท่ีไม่เติมสารสกัดจากแป้ง (Figure 1) แถวที่ 2 ในแถวที่ 1 เป็นตัวอย่าง DNA ที่ไม่ได้บ่มด้วยอนุมลู
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Table 2  Effect of drying methods on anthocyanin and total phenolic contents of purple corn flour and 
purple potato flour 

Treatments Antioxidant content 
Anthocyanin content  

(mg CGE /100g sample) 
Total phenolic contents  
(mg GAE/100g sample)  

T1 6.42±0.23b  6.62±0.02b 
T2 3.67±0.15d 5.23±0.05c 
T3 4.85±0.18c 5.89±0.23c 
T4 14.43±0.83a 18.62±0.88a 
T5 4.93±0.23cd 6.23±0.45b 
T6 2.93±0.14e 5.79±0.52bc 

A Mean in the same vertical column followed by the same letters are not significantly different at P0.05.  
The treatments are described in Figure 1. 
 
 การวิเคราะห์การจับกับอนุมูลอิสระ (Radical scavenging activity) โดยวิธี DPPH system จากตัวอย่างแป้งมัน
ม่วงและแป้งข้าวโพดที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ 3 วิธี พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารสกัด เพิ่มขึ้นการต้านอนุมูลอิสระก็จะเพิ่มขึ้น 
ซึ่งมันม่วงที่ทำแห้งแบบสุญญากาศมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด (Table 3) ซึ่งมีค่า EC50 เท่ากับ 4.15 
mg/mL รองลงมาคือ แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบถาด แป้ง
ข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง แป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และ แป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการ
ทำแห้งแบบถาด ตามลำดับ 
 
Table 3 Effect of drying methods on antioxidant activity of purple corn flour and purple potato flour 

Treatments EC50 (mg/ml) สมการเส้นตรง R2 
T1 7.25 y=6.6053x+2.1331 0.9995 
T2 11.00 y=4.5783x-0.4009 0.9838 
T3 9.99 y=4.892x+1.1382 0.9996 
T4 4.15 y=12.522x-1.9139 0.9899 
T5 19.85 y=2.5109x+0.1687 0.9976 
T6 26.58 y=1.8925x-0.2974 0.9926 

The treatments are described in Figure 1. 
 
 การศึกษาผลของสารสกัดจากแป้งข้าวโพดสีม่วง และแป้งมันเทศสีม่วงต่อการป้องกัน DNA เสียหายจากอนุมูลอิสระ 
โดยวิธี DNA nicking assay อนุมูลอิสระส่งผลทำลายโครงสร้างของสาร ชีวโมเลกุลภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์ตายในที่สุด  
โดยเฉพาะการทำลายดีเอ็นเอ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคมะเร็ง [7]ดังนั้นการป้องกันการทำลายดี
เอ็นเอ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรคได้ วิธี DNA nicking assay เป็นวิธีที่น่าสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกลุ
ในเซลล์โดยตรง จากการทดสอบพบแถบ supercoiled DNA ในตัวอย่างที่มีการเติมสารสกัดจากแป้งชนิดต่าง ๆ (Figure 1) 
แถวที่ 3-8 มากกว่าตัวอย่างท่ีไม่เติมสารสกัดจากแป้ง (Figure 1) แถวที่ 2 ในแถวที่ 1 เป็นตัวอย่าง DNA ที่ไม่ได้บ่มด้วยอนุมลู

อิสระ จึงไม่เกิดการทำลาย supercoiled plasmid DNA เมื่อนำแถบดีเอ็นเอมาวิเคราะห์หาพื้นที่ด้วยโปรแกรม Image Lab 
และนำข้อมูลไปสร้างกราฟ พบว่าสารสกัดแป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ (lane 5) ให้ฤทธ์ิดีที่สุด โดยมี % 
Relative intensity 95.33 % รองลงมาคือ แป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบตู้อบลมร้ อนแบบถาด (lane 4) มี % 
Relative intensity 94.90 % ถัดมาคือ แป้งข้าวโพดสีม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้งมี % Relative intensity 93.67% 
ส่วนแป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ และแป้งข้าวโพดสี
ม่วง ที ่ผ่านการทำแห้งแบบตู ้อบลมร้อนแบบถาด มี % Relative intensity เท่ากับ 82.63%, 84.18% และ 89.83% 
ตามลำดับ โดยแถวที่ไม่เติมสารสกัด (แถวที่ 2) มี % Relative intensity เท่ากับ 73.6% (Figure 1) 

 
 
Figure 1 Effect of drying methods on DNA protection assays of extracts from purple corn flour and purple 
potato flour  
 

จากการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าเซลล์ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้บ่มสารสกัดจากแป้ง มีเซลล์เป็น 84.45% 
และเซลล์ตาย 15.55 % เมื่อบ่มเซลล์ด้วยสารสกัดจากแป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ ที่ความเข้มข้น 100 
µg/mL มีเซลล์เป็น 89.20 % และที่ความเข้มข้น 500 µg/mL พบเซลล์เป็น เท่ากับ 89.60 % ส่วนสารสกัดจากแป้งมันเทศสี
ม่วง ความเข้มข้น 100 µg/mL ที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อนแบบถาด มีเซลล์เป็นเท่ากับ 
87.26 % และ 88.98 % ตามลำดับ ที่ความเข้มข้น 500 µg/mL มีเซลล์เป็น เท่ากับ 89.19% และ 88.84% ตามลำดับ แสดง
ว่าสารสกัดจากแป้งมันเทศสีม่วงไม่เป็นพิษต่อเซลล์ที่นำมาทดสอบ ส่วนสารสกัดจาก แป้งข้าวโพดสีม่วง ที่ผ่านการทำแห้งแบบ
สุญญากาศ การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อนแบบถาด ที่ความเข้มข้น 100 µg/mL มีเซลล์เป็นเทา่กับ 
74.94 %, 79.06 % และ 81.01 % ตามลำดับ และที่ความเข้มข้น 500 µg/mL มีเซลล์เป็นเท่ากับ 81.98 %, 71.35 % และ 
80.44 % ตามลำดับ จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากแป้งข้าวโพดสีม่วง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ที่นำมาทดสอบ เนื่องจากมี
เปอร์เซ็นต์เซลล์เป็นใกล้เคียงกับเซลล์กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้บ่มด้วยสารสกัดจากแป้ง 
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สรุปผลการวิจัย 

 แป้งข้าวโพดสีม่วงและแป้งมันเทศสีม่วง ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบสุญญากาศ การทำแห้ง
แบบลูกกลิ้ง และ การทำแห้งแบบถาด มีสมบัติที่แตกต่างกัน แป้งมันเทศสีม่วงมีสีม่วงเข้มกว่าแป้งข้าวโพดสีม่วง แป้งมันเทศสี
ม่วงที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ สามารถคงสภาพของสีม่วงและมีค่าความหนืดสูงที่สุด รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
กล่าวคือ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ การกำจัดอนุมูลอิสระ การป้องกัน DNA สูงที่สุด ทั้งแป้งข้าวโพดสีม่วงและแป้งมันเทศ
สีม่วงไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขาม 
(3) ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามในตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน
การปลูกมะขาม ปี 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 250 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 154 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.97 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พ้ืนท่ีในการ
ผลิตมะขามเฉลี่ย 11.12 ไร่ ประสบการณ์ในการผลิตมะขามเฉลี่ย 15.08 ปี จำนวนแรงงานในการผลิตมะขาม 2 คน (2) 
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เงินทุนในการแปรรูปมะขาม ข้อเสนอแนะการสนับสนุนแหล่งเงินทุน หรือให้กู้สินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
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Abstract 

The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions, 
(2) the conditions of knowledge of tamarind processing, (3) extension needs of tamarind 
processing. And (4) problems and suggestions of extension of tamarind processing. 

The population consisted of 250 Tamarind farmers in Sila Subdistrict, Lom Kao 
District, Phetchabun Province who registered with the Department of Agricultural Extension in 
the production year of 2020. The 154 sample size was based on Taro Yamane formula with 
the error value of 0.05. Structured interviews were used for data collection. Statistics used 
were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation and ranking. 

The results indicated the following: (1 )  Most of the farmers were male with 
average of age 5 1 . 9 7  years and finished junior high school. The average of tamarind 
production area was 11.12 rai. The average of tamarind production experience were 15 .08 
years. The numbers of labor of tamarind production were 2persons. (2) High level knowledge 
of tamarind processing on the issue, adding value of processed tamarind, also reduce the 
problem of oversupply in the market. (3) Farmers were a high level of demand for tamarind 
processing promotion. And (4) Farmers were a problem of lack of funds to process tamarind. 
Recommendations to support funding sources or lending loans at low interest rates. 
 
Keywords: Extension needs, Tamarind processing, Extension of Tamarind Processing  
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Keywords: Extension needs, Tamarind processing, Extension of Tamarind Processing  
 

 
 

บทนำ 
       มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ในปี 2548 [1] สินค้าดังกล่าว แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึง
ลักษณะของสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ ท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้เป็นที่นิยมมากใน
กลุ่มสหภาพยุโรปและเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตและสามารถปกป้องชุมชนที่ผลิตสินค้านั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังคงเป็น
จังหวัดที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมะขามและผลผลิตที่มากที่สุดในประเทศ และยังมีตลาดต่างประเทศเข้ามารองรับผลผลิต ในปี 2563 
มีพื้นที่เพาะปลูกมะขามหวาน 109,849 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวมีพื้นที่ 105,485 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 52,215 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
ไร่ละ 495 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.68 บาท พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ท่ีอำเภอเมือง อำเภอหล่มเก่า และอำเภอชนแดน 
[2] รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม ปี 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร ระบุว่า อำเภอหล่มเก่ามีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2,165 ราย พื้นที่ปลูก 22,108 ไร่ [3] ทั้งนี้
เกษตรกรผู้ปลูกมะขามใน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตมะขามเป็นฝักสด มะขามราคาตกต่ำ 
ผลผลิตล้นตลาด และในปัจจุบันประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ส่งออกมะขามไม่ได้ 
เกษตรกรยังขาดการแปรรูปมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม สร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำไปสู่การเพิ่ม
รายได้แก่คนในชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ
ส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกรใน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริม
การแปรรูปมะขามต่อไป 

วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกมะขามใน
ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกมะขาม ปี 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 250 ราย กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ [4] ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 154 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละหมู่บ้าน เครื่องมือท่ี
ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามของเกษตรกร (3) ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร  (4) ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร โดยมีค่าความเช่ือมั่นในตอนท่ี 3 ความต้องการการส่งเสริมการแปร
รูปมะขามของเกษตรกร เท่ากับ  0.968 ตอนที่ 4.1 ปัญหาการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร เท่ากับ 0.969 และ 
ตอนท่ี 4.2  ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร เท่ากับ 0.983  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 
โดยนำคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจัดอันดับตามเกณฑ์ คะแนนน้ำหนักเฉลี่ยดังนี้ 1.00 - 1.80 เท่ากับน้อยท่ีสุด 1.81 - 2.60 
เท่ากับน้อย 2.61 - 3.40 เท่ากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เท่ากับมาก 4.21 - 5.00 เท่ากับมากท่ีสุด 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 
 1) เพศ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.60 เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ [5] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 56.40 เป็นเพศชาย 
และสอดคล้องกับ [6] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 71.50 มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย อาจเนื่องมาจาก สังคมไทยเห็นว่าผู้ชาย
สามารถคุ้มครองป้องกันสมาชิกในครอบครัวได้ และในอดีตอาชีพเกษตรกร ต้องอาศัยกำลังของเพศชาย ซึ่งแข็งแรงกว่าเพศ
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หญิง เพศชายจึงเป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจในครอบครัว และมีสิทธ์ิ มีอำนาจมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัวในการตัดสินใจคิด
ทำการสิ่งใดในครอบครัว 
 2) อายุ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.97 ปี สอดคล้องกับ [7] พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.23 ปี และสอดคล้อง
กับ [6] พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 56.40 ปี แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุในวัยกลางคนและแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์
ความรู้ในการปลูกมะขาม 
 3) ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.30 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ [5] พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 84.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับ [6] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 79.50 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.00 เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า  ธ.ก.ส. สอดคล้องกับ [7] พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 71.00 เป็นสมาชิกของกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. อาจเนื่องมาจาก เป็นกลุ่มพื้นฐานของเกษตรกรทั่วไป จากการ
รวมกลุ่มทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตร 
2. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามของเกษตรกร 
  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ในประเด็น 1) 
การแปรรูปมะขามเป็นการเพิ่มมูลค่า ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ 2) หากผลผลิตมะขาม
ล้นตลาดควรนำมาแปรรูป 3) การแช่อิ่มมะขาม ถือเป็นวิธีการแปรรูป จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แปรรูปมะขามเป็นอย่างดี 
 3. ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร 
 ลำดับ 1 ด้านการแปรรูปมะขาม  พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ต้องการมากที่สุดในเรื่องความรู้เรื่องวิธีการแปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [8] พบว่า มีความต้องการด้านหลักสูตรการแปรรูป 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการแปรรูปของชุมชนท้องถิ่น  
 ลำดับ 2 ด้านการสนับสนุน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ปัจจัยการ
ผลิต พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องความต้องการทุนในการแปรรูป
มะขาม อาจเนื่องมาจากเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเงินทุนในการแปรรูปมะขาม และ 2) การ
รวมกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก [8] พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน อาจเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ จะทำให้เกษตรกรได้ร่วมพัฒนากิจกรรมหลายด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ซึ่งโครงการ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ดำเนินงานโครงการฯ ค่อนข้างมาก 
 ลำดับ 3 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) 
วิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องการสาธิตวิธีและ
ฝึกปฏิบัติเรื่องการแปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [5]  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิธีฝึก
ปฏิบัติและบรรยาย อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีความต้องการที่จะเรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้และจดจำ ทำให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2) วิธีการส่งเสริมแบบบุคคล พบว่า เกษตรกรมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเข้าไปแนะนำให้ความรู้เรื่องการ
แปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [5]  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการความรู้จากสื่อบุคคล คือ หน่วยงานราชการ แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะมีบทบาทสำคัญในการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรได้ 3) วิธีการส่งเสริมแบบมวลชน 
พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องการรับความรู้เรื่องการแปรรูป
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หญิง เพศชายจึงเป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจในครอบครัว และมีสิทธ์ิ มีอำนาจมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัวในการตัดสินใจคิด
ทำการสิ่งใดในครอบครัว 
 2) อายุ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.97 ปี สอดคล้องกับ [7] พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 51.23 ปี และสอดคล้อง
กับ [6] พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 56.40 ปี แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุในวัยกลางคนและแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์
ความรู้ในการปลูกมะขาม 
 3) ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75.30 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ [5] พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 84.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และสอดคล้องกับ [6] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 79.50 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63.00 เป็นสมาชิกกลุ่มลูกค้า  ธ.ก.ส. สอดคล้องกับ [7] พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ 71.00 เป็นสมาชิกของกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. อาจเนื่องมาจาก เป็นกลุ่มพื้นฐานของเกษตรกรทั่วไป จากการ
รวมกลุ่มทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตร 
2. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามของเกษตรกร 
  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ในประเด็น 1) 
การแปรรูปมะขามเป็นการเพิ่มมูลค่า ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและเพิ่มพูนรายได้ 2) หากผลผลิตมะขาม
ล้นตลาดควรนำมาแปรรูป 3) การแช่อิ่มมะขาม ถือเป็นวิธีการแปรรูป จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แปรรูปมะขามเป็นอย่างดี 
 3. ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร 
 ลำดับ 1 ด้านการแปรรูปมะขาม  พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ต้องการมากที่สุดในเรื่องความรู้เรื่องวิธีการแปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [8] พบว่า มีความต้องการด้านหลักสูตรการแปรรูป 
เพือ่เป็นการส่งเสริมการแปรรูปของชุมชนท้องถิ่น  
 ลำดับ 2 ด้านการสนับสนุน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ปัจจัยการ
ผลิต พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องความต้องการทุนในการแปรรูป
มะขาม อาจเนื่องมาจากเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเงินทุนในการแปรรูปมะขาม และ 2) การ
รวมกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก [8] พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน อาจเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ จะทำให้เกษตรกรได้ร่วมพัฒนากิจกรรมหลายด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ซึ่งโครงการ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ดำเนินงานโครงการฯ ค่อนข้างมาก 
 ลำดับ 3 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) 
วิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องการสาธิตวิธีและ
ฝึกปฏิบัติเรื่องการแปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [5]  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิธีฝึก
ปฏิบัติและบรรยาย อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีความต้องการที่จะเรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้และจดจำ ทำให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2) วิธีการส่งเสริมแบบบุคคล พบว่า เกษตรกรมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมากท่ีสุดในเรื่องเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเข้าไปแนะนำให้ความรู้เรื่องการ
แปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [5]  พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการความรู้จากสื่อบุคคล คือ หน่วยงานราชการ แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะมีบทบาทสำคัญในการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรได้ 3) วิธีการส่งเสริมแบบมวลชน 
พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการมากที่สุดในเรื่องการรับความรู้เรื่องการแปรรูป

 
 

มะขามผ่านสื่อแผ่นพับ ซึ่งสอดคล้องกับ [9] พบว่า เกษตรกรต้องการช่องทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ และคู่มือ อาจเนื่องมาจากสื่อสิ่งพิมพ์มีผลต่อการเรียนรู้ นิยมใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการเกษตร
โดยเฉพาะแผ่นพับ เนื่องจากเป็นสื่อที่ใช้งานง่ายมีต้นทุนการเข้าถึงต่ำ พกพาสะดวก และมีความเป็นทางการ สามารถอ้างอิงได้ 
ดังนั้น หน่วยงานราชการควรจัดทำแผ่นพับ ในการส่งเสริมการแปรรูปมะขามให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขามของเกษตรกร 

                4.1 ปัญหาการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม  
  ลำดับ 1 ด้านการสนับสนุน พบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ปัจจัยการผลิต 

พบว่า เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่องขาดเงินทุนในการแปรรูปมะขาม ซึ่งสอดคล้องกับ [10]  
พบว่า ชุมชนประสบปัญหาความยากจน ขาดการรวมกลุ่มการแปรรูป ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ แสดงว่าปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะเงินทุนเป็นปัญหามากสดุของเกษตรกร  ซึ่งเงินทุนและงบประมาณสนับสนุนมีส่วนในการตัดสินใจแปรรูปมะขามของ
เกษตรกร  และ 2) การรวมกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่องขาดความรู้เรื่อง
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจเนื่องมาจากเกษตรกรไม่ได้รับความรู้เรื่องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีจำนวนน้อยไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้ทั่วถึง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรเข้าไปให้
ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจท่ีจะดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

  ลำดับ 2 ด้านการแปรรูปมะขาม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหา
มากสุดในเรื่องขาดความรู้เรื่องการตลาด อาจเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนมากจำหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้า
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าแหล่งรับซื้อสะดวกและเอื้ออำนวยต่อเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจึงขาด
ความรู้ในการหาช่องทางตลาดอื่น โดยเฉพาะการแปรรูปมะขามซึ่งเกษตรกรไม่เคยทำมาก่อนจึงขาดความรู้ในการหาตลาดเพื่อ
รองรับผลิตภัณฑ์ 

  ลำดับ 3 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) วิธีการ
ส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่องขาดการฝึกอบรมเรื่องการแปรรูป
มะขาม  อาจเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องการแปรรูปมะขาม และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมเรื่องการแปรรูปมะขาม ซึ่งการฝึกอบรมจะทำให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และความชำนาญ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 2)วิธีการส่งเสริมแบบ
มวลชน พบว่า เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากท่ีสุดในเรื่องขาดการรับความรู้เรื่องการแปรรูปมะขาม
ผ่านสื่อคู่มือ อาจเนื่องมาจากสื่อคู่มือเป็นสื่อที่มีความคงทนถาวร มีความเป็นทางการ สามารถอ้างอิงได้ ดังนั้น หน่วยงานควร
จัดทำคู่มือในการส่งเสริมการแปรรูปมะขามให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และ 3) วิธีการส่งเสริมแบบบุคคล พบว่า เกษตรกรมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหามากที่สุดในเรื่องขาดการรับรู้ข่าวสารจากการพบปะกับหน่วยงานเอกชน อาจ
เนื่องมาจากหน่วยงานเอกชนเน้นการทำธุรกิจรายใหญ่ ไม่เน้นเกษตรกรรายย่อย การเข้าถึงหน่วยงานเอกชนจึงน้อย 

  4.2 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม  
  ลำดับ 1 ด้านการแปรรูปมะขาม พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก โดยมี

ข้อเสนอแนะมากทีสุ่ดในเรื่องการนำเทคโนโลยแีละอุปกรณ์มาใช้ในการแปรรปูมะขาม  อาจเนื่องมาจากแรงงานภาคการเกษตร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ [11] พบว่า แรงงานภาคเกษตรภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มวิกฤตมากข้ึนในอนาคต ทำให้เกษตรกรมีข้อเสนอแนะเรือ่งการนำเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์มาใช้ในการแปรรูปมะขามแทนการใช้แรงงานคน ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรมีความก้าวหน้ามาก 
หากมีการนำมาใช้ในการแปรรูปมะขามอาจลดต้นทุนด้านแรงงานได้มาก 

  ลำดับ 2 ด้านการสนับสนุน พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ 1) ปัจจัย
การผลิต พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการสนับสนุนแหล่งเงินทุน 
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หรือสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราต่ำ อาจเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ไม่มีการรวมกลุ่ม ทำให้ซื้อวัสดุการเกษตรในราคา
สูง จึงต้องอาศัยสินเช่ือเพื่อการเกษตรในการนำมาซื้อวัสดุทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพสูง 
และ 2) การรวมกลุ่ม พบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการดำเนินการ
จัดตั้งกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. อาจเนื่องมาจากปัจจุบันโครงการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรเกือบทุกโครงการจะโอน
เงินให้เกษตรกรผ่านทางบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. เป็นหลักเกษตรกรทุกคนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 

  ลำดับ 3 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะด้านวิธีการสง่เสรมิอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) วิธีการ
ส่งเสริมแบบบุคคล พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการได้รับความรู้
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อาจเนื่องมาจากเกษตรกรจะได้รับความรู้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำให้เกิด
ความเช่ือมั่นและเรียนรู้ได้เร็ว และเจ้าหน้าที่รับรู้ข้อมูลปัญหาเพื่อนำกลับมาพิจารณากระบวนการในการส่งเสริม 2) วิธีการ
ส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการแปรรูปมะขาม อาจเนื่องมาจากเกษตรกรต้องการรับความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามผ่านการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ครั้งละมากๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีเพื่อน และเกิดการสร้าง
เครือข่าย และ 3) วิธีการส่งเสริมแบบมวลชน พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุด
ในเรื่องการได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามผ่านสื่อแผ่นพับ อาจเนื่องมาจากสื่อแผ่นพับมีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูล
รายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำแผ่นพับในการส่งเสริมการแปร
รูปมะขามให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.97 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พื้นที่ในการผลิต

มะขามเฉลี่ย 11.12 ไร่ ประสบการณ์ในการผลิตมะขามเฉลี่ย 15.08 ปี จำนวนแรงงานในการผลิตมะขาม 2 คน มีความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก มีความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องความรู้เรื่องการแปร
รูปมะขาม มีปัญหาการส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องขาดเงินทุนในการแปรรูปมะขาม และมีข้อเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาใช้ในการแปรรูปมะขาม   

  ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยคร้ังต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษาพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบการแปรรูปมะขามของเกษตรกรในสภาพ
พื้นที่ท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการแปรรูปมะขามระดับจังหวัดต่อไป 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิต การวางแผนการตลาด และผลตอบแทนในการแปรรูปมะขามของ
เกษตรกรในอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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หรือสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราต่ำ อาจเนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ไม่มีการรวมกลุ่ม ทำให้ซื้อวัสดุการเกษตรในราคา
สูง จึงต้องอาศัยสินเช่ือเพื่อการเกษตรในการนำมาซื้อวัสดุทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพสูง 
และ 2) การรวมกลุ่ม พบว่าเกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการดำเนินการ
จัดตั้งกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. อาจเนื่องมาจากปัจจุบันโครงการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรเกือบทุกโครงการจะโอน
เงินให้เกษตรกรผ่านทางบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. เป็นหลักเกษตรกรทุกคนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 

  ลำดับ 3 ด้านวิธีการส่งเสริม พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะด้านวิธีการสง่เสรมิอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) วิธีการ
ส่งเสริมแบบบุคคล พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการได้รับความรู้
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อาจเนื่องมาจากเกษตรกรจะได้รับความรู้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำให้เกิด
ความเช่ือมั่นและเรียนรู้ได้เร็ว และเจ้าหน้าที่รับรู้ข้อมูลปัญหาเพื่อนำกลับมาพิจารณากระบวนการในการส่งเสริม 2) วิธีการ
ส่งเสริมแบบกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุดในเรื่องการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการแปรรูปมะขาม อาจเนื่องมาจากเกษตรกรต้องการรับความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามผ่านการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ครั้งละมากๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีเพื่อน และเกิดการสร้าง
เครือข่าย และ 3) วิธีการส่งเสริมแบบมวลชน พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะมากที่สุด
ในเรื่องการได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามผ่านสื่อแผ่นพับ อาจเนื่องมาจากสื่อแผ่นพับมีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูล
รายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำแผ่นพับในการส่งเสริมการแปร
รูปมะขามให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.97 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พื้นที่ในการผลิต

มะขามเฉลี่ย 11.12 ไร่ ประสบการณ์ในการผลิตมะขามเฉลี่ย 15.08 ปี จำนวนแรงงานในการผลิตมะขาม 2 คน มีความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก มีความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องความรู้เรื่องการแปร
รูปมะขาม มีปัญหาการส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องขาดเงินทุนในการแปรรูปมะขาม และมีข้อเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแปรรูปมะขามมากที่สุดในเรื่องการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาใช้ในการแปรรูปมะขาม   

  ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยคร้ังต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษาพื้นที่อำเภออื่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบการแปรรูปมะขามของเกษตรกรในสภาพ
พื้นที่ท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการแปรรูปมะขามระดับจังหวัดต่อไป 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ต้นทุนการผลิต การวางแผนการตลาด และผลตอบแทนในการแปรรูปมะขามของ
เกษตรกรในอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สภาพการผลติทุเรียนและความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรบัปรุงดิน 

ของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
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1* นารีรัตน  สีระสาร1

2 และปริชาติ  ดิษฐกิจ2
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมแปลงใหญทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 175 

ราย   กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 122 ราย 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ำสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 

ผลการว ิจ ัย พบวา 1) เกษตรกรส วนใหญเป นเพศชาย มีอาย ุเฉล ี ่ย 56.99 ป จบการศ ึกษาระด ับประถมศึกษา  

มีประสบการณผลิตทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ป สวนใหญมีการจางแรงงาน 2 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน เฉลี่ย 18.79 ไร 2) สภาพการ

ผลิตทุเรียนของเกษตรกร พื้นที่สวนใหญเปนลักษณะเนินเขา เปนดินรวนปนทราย นิยมปลูกพันธุหมอนทอง มีปริมาณผลผลิต 

เฉลี่ย 8,638.93 กิโลกรัม/ป และมีตนทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 92,627.05 บาท/ป 3) เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชถาน

ชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก และมีความรูในดานการใชวัสดุในการปรับปรุงดินที่กรด 4) เกษตรกรมีความตองการใน

การส  ง เสร ิมการใช ถ  านช ีวภาพในการปร ับปร ุ งด ินระด ับมาก  ในประเด ็น  การก ัก เก ็บน ้ำ ไว  ใช  ในหน าแล ง  

และเทคนิควิธีการผลิตถานชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 5) ปญหาดานการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก 

ในเรื่องภาวะฝนทิ้งชวง และภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม ขอเสนอแนะควรสงเสริมใหความรูดานการผลิตถานชีวภาพ และ

ใหมีการทำแหลงกักเก็บน้ำไวใชในหนาแลง 

 

คำสำคัญ :  การสงเสริม  ถานชีวภาพ  การปรับปรุงดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 
1นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย แขนงวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3อาจารย แขนงวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1Assistant Professor of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
2School of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
3School of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
*Corresponding author: Tel.: 091-8399082. E-mail address: nganiam.ks7@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

151

 

 

สภาพการผลติทุเรียนและความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรบัปรุงดิน 

ของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

สุภาภรณ งาเนียม0

1* นารีรัตน  สีระสาร1

2 และปริชาติ  ดิษฐกิจ2

3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมแปลงใหญทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 175 

ราย   กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 122 ราย 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ำสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ 

ผลการว ิจ ัย พบวา 1) เกษตรกรส วนใหญเป นเพศชาย มีอาย ุเฉล ี ่ย 56.99 ป จบการศ ึกษาระด ับประถมศึกษา  

มีประสบการณผลิตทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ป สวนใหญมีการจางแรงงาน 2 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน เฉลี่ย 18.79 ไร 2) สภาพการ

ผลิตทุเรียนของเกษตรกร พื้นที่สวนใหญเปนลักษณะเนินเขา เปนดินรวนปนทราย นิยมปลูกพันธุหมอนทอง มีปริมาณผลผลิต 

เฉลี่ย 8,638.93 กิโลกรัม/ป และมีตนทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 92,627.05 บาท/ป 3) เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชถาน

ชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก และมีความรูในดานการใชวัสดุในการปรับปรุงดินที่กรด 4) เกษตรกรมีความตองการใน

การส  ง เสร ิมการใช ถ  านช ีวภาพในการปร ับปร ุ งด ินระด ับมาก  ในประเด ็น  การก ัก เก ็บน ้ำ ไว  ใช  ในหน าแล ง  

และเทคนิควิธีการผลิตถานชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 5) ปญหาดานการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก 

ในเรื่องภาวะฝนทิ้งชวง และภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม ขอเสนอแนะควรสงเสริมใหความรูดานการผลิตถานชีวภาพ และ

ใหมีการทำแหลงกักเก็บน้ำไวใชในหนาแลง 

 

คำสำคัญ :  การสงเสริม  ถานชีวภาพ  การปรับปรุงดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 
1นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย แขนงวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3อาจารย แขนงวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1Assistant Professor of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
2School of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
3School of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat 

Open University 
*Corresponding author: Tel.: 091-8399082. E-mail address: nganiam.ks7@gmail.com 

 

 

The Conditions of Durian Production and Extension needs of Biochar Utilization  

for Soil Improvement of Durian Farmers in Lablae District, Uttaradit Province  

 

Supaporn Nganiam1* Nareerut Seerasarn2 and Prichart Dittakit3

 

Abstract 

  

 This research includes the population studied. The population consisted of 175 farmers who were 

members of the durian collaborative, Laplae District, Uttaradit Province. The 122 sample size was based on 

Taro Yamane formula with the error value of 0.05. Structured interviews were used for data collection. 

Statistics used were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation and ranking. 

 The results indicated the following:  1)  Most of the farmers were male with average of age 56. 99 

years, finished primary school.  The average of experience in durian production were 21.79 years.  Numbers 

of labor were 2 persons. The average area of 18.79 rai. 2) Durian production conditions of farmers, most of 

the durian planting area was hilly, sandy loam, popular planting varieties Mon Thong, average production 

volume was 8,638.93 kg/year and the average total production cost was 92,627.05 baht/year. 3) Farmers 

were a high level of knowledge about the use of biochar in soil improvement and knowledge in using 

materials to improve acidic soil. 4) Farmers were a high level of demand for promoting the use of biochar 

in soil improvement. On the issue of water retention for use in the dry season and techniques for producing 

biochar to reduce production costs. 5) Problems in using bio-charcoal in soil improvement at high level, on 

regards to the rainy season and natural disasters beyond control. Recommendations would extension 

knowledge on biochar production. and to have a water reservoir for use in the dry season.  
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บทนำ 

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน มีรูปแบบการทำการเกษตรที่แตกตางกัน

ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี มีพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมสูงและเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดอุตรติดถ คือ 

ทุเรียนพันธุหลงลับแล และพันธุหลินลับแล และยังมีทุเรียนที่ไดรับความนิยม คือ พันธุหมอนทอง และพันธุพื้นเมือง มีพื้นที่ใน

การเพาะปลูกทุเรียนประมาณ 31,010 ไร โดยมีพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ประมาณ 26,359 ไร [1] ชาวสวนทุเรียน

สวนใหญปลูกทุเรียนผสมผสานกับปาธรรมชาติในลักษณะวนเกษตร ทำการเกษตรดวยวิธีธรรมชาติ รอน้ำในฤดูฝน รอสภาพ

ภูมิอากาศที่เหมาะสม และปลอยใหทุเรียนเติบโต ออกดอก ออกผลเอง แตเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และความ

ตองการในการผลิตที่สูงขึ้นตามความตองการของตลาด เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากระบบวนเกษตร เปน

การแผวถางเปดพื้นที่นำไมปาและพืชคลุมดินออก มีการนำทรัพยากรมาใชประโยชน โดยขาดความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักในการฟนฟูบำรุงรักษาธรรมชาติทดแทน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมคุณภาพ ทรัพยากรดินขาดความอุดม

สมบูรณ ขาดธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช ดินแนน น้ำซึมลงดินไดยาก ปริมาณน้ำในดินลดลง เนื่องจากไมมีพืชคลุมดินและ

พืชสำหรับกักเก็บความชื้นไวในดินใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนทุเรียน ทำใหทุเรียนยืนตนตาย ซึ่งสงผลกระทบอยาง

มากตอชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแล 

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ จึงไดศึกษาวิธีการผลิตถานชีวภาพ “Biochar” ท่ีมี

คุณสมบัติในการปรับปรุงดิน ไดแก ชวยกักเก็บความชื้น, เปนที่อยูอาศัยของจุลินทรียในดิน, ดูดซับโลหะหนักในดิน, เพิ่มความ

พรุนและพื้นท่ีผิวสัมผัส, เพิ่มปริมาณคารบอน, เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร, เพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) เพ่ิม

ความเปนดาง (pH) สูง และชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก [2] ดวยการนำเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในพ้ืนท่ี เชน 

เปลือกทุเรียน ขาวโพด ฟางขาว เปนตน มาใชประโยชนในการปรับปรุงดินและเพ่ิมมูลคาทางการตลาด มีการสงเสริม ฝกอบรม 

ถายทอดความรูใหเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ ในเรื่องวิธีการเผาถานชีวภาพ โดยใชกระบวนการเผาไหมที่มีการควบคุม
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จากวัสดุในพื้นที่ อันเปนนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกษตรกรสามารถดำเนินการไดจริง และยังเปนการสงเสริม
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ของทาโร ยามาเน [4] ท่ีความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 122 ราย สุมตัวอยางแบบงายโดยการจับสลากรายชื่อ
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อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน มีรูปแบบการทำการเกษตรที่แตกตางกัน

ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี มีพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมสูงและเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ของจังหวัดอุตรติดถ คือ 

ทุเรียนพันธุหลงลับแล และพันธุหลินลับแล และยังมีทุเรียนที่ไดรับความนิยม คือ พันธุหมอนทอง และพันธุพื้นเมือง มีพื้นที่ใน

การเพาะปลูกทุเรียนประมาณ 31,010 ไร โดยมีพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ประมาณ 26,359 ไร [1] ชาวสวนทุเรียน

สวนใหญปลูกทุเรียนผสมผสานกับปาธรรมชาติในลักษณะวนเกษตร ทำการเกษตรดวยวิธีธรรมชาติ รอน้ำในฤดูฝน รอสภาพ

ภูมิอากาศที่เหมาะสม และปลอยใหทุเรียนเติบโต ออกดอก ออกผลเอง แตเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และความ

ตองการในการผลิตที่สูงขึ้นตามความตองการของตลาด เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากระบบวนเกษตร เปน

การแผวถางเปดพื้นที่นำไมปาและพืชคลุมดินออก มีการนำทรัพยากรมาใชประโยชน โดยขาดความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักในการฟนฟูบำรุงรักษาธรรมชาติทดแทน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมคุณภาพ ทรัพยากรดินขาดความอุดม

สมบูรณ ขาดธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช ดินแนน น้ำซึมลงดินไดยาก ปริมาณน้ำในดินลดลง เนื่องจากไมมีพืชคลุมดินและ

พืชสำหรับกักเก็บความชื้นไวในดินใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนทุเรียน ทำใหทุเรียนยืนตนตาย ซึ่งสงผลกระทบอยาง

มากตอชาวสวนทุเรียนอำเภอลับแล 

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ จึงไดศึกษาวิธีการผลิตถานชีวภาพ “Biochar” ท่ีมี

คุณสมบัติในการปรับปรุงดิน ไดแก ชวยกักเก็บความชื้น, เปนที่อยูอาศัยของจุลินทรียในดิน, ดูดซับโลหะหนักในดิน, เพิ่มความ

พรุนและพื้นท่ีผิวสัมผัส, เพิ่มปริมาณคารบอน, เพิ่มปริมาณธาตุอาหาร, เพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) เพ่ิม

ความเปนดาง (pH) สูง และชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก [2] ดวยการนำเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในพ้ืนท่ี เชน 

เปลือกทุเรียน ขาวโพด ฟางขาว เปนตน มาใชประโยชนในการปรับปรุงดินและเพ่ิมมูลคาทางการตลาด มีการสงเสริม ฝกอบรม 

ถายทอดความรูใหเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ ในเรื่องวิธีการเผาถานชีวภาพ โดยใชกระบวนการเผาไหมที่มีการควบคุม

อุณหภูมิและอากาศในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำหรือไมมีออกซิเจน ซ่ึงเรียกวา ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ดวยเตาที่ผลิตข้ึน

จากวัสดุในพื้นที่ อันเปนนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกษตรกรสามารถดำเนินการไดจริง และยังเปนการสงเสริม

คุณภาพชีวิตใหเกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนอยางยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตเปนชุมชน

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม [3]  

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องสภาพการผลิตทุเรียนและความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุง

ดินของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใหเกษตรกรไดเรียนรู สรางความเขาใจกระบวนการผลิต และ

เห็นประโยชนจากการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นในดิน  
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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตทุเรียนของ

เกษตรกร 3) ความรูเกี่ยวกับการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 4) ความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการ

ปรับปรุงดิน และ 5) ปญหาและขอเสนอแนะของการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 
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เกษตรกรตามสัดสวนในแตละหมูบานเครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 1) สภาพ

พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตทุเรียนของเกษตรกร 3) ความรูเกี่ยวกับการใชถานชีวภาพใน

การปรับปรุงดิน 4) ความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 5) ปญหาและขอเสนอแนะของการสงเสริม

การใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน คำนวณหาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ ์อัลฟา (Coefficient of alpha หรือ 

Cronbach’s alpha) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป (SPSS) ผลการทดสอบมี ดังนี้ ระดับความตองการการสงเสริม

การใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.930 และระดับของปญหาและขอเสนอแนะของการ

สงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.863 ซ่ึงเปนระดับท่ีมีความนาเชื่อถือได วิเคราะห

ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติ คือ คาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ โดยนำคะแนนรวมมาหาคาเฉลี่ยแลวจัดอันดับตามเกณฑ คะแนนน้ำหนักเฉลี่ย ดังนี้ 

1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด 1.81 - 2.60 เทากับนอย 2.61 - 3.40 เทากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เทากับมาก 4.21 - 5.00 

เทากับมากท่ีสุด  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1.  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

1) สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56.99 ป จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา โดยเกษตรกรทั้งหมดประกอบอาชีพทำสวนและเปนสมาชิกกลุมแปลงใหญ เนื่องจาก การทำเกษตรกรรมตองใช

แรงงานในการผลิตส ูง และสังคมไทยยกใหเพศชายเปนหัวหนาครอบครัวและร ับผ ิดชอบสภาพเศรษฐกิจครอบครัว 

มีประสบการณในการผลิตทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ป ซึ่งเปนการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สอดคลองกับ ประพันธพงษ ใหมเฟย [5] 

โสภิณภา นันตา [6] วนิดา เหรียญทอง [7] และคิมหันต สิงหไชย [8] 

2) สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญมีแรงงานในครัวเรือน 1 คนตอครัวเรือน และ 

มีแรงงานจาง 2 คนตอครัวเรือน รายไดจากการทำการเกษตรเฉลี่ย 441,278.68 บาทตอป รายจายจากการทำการเกษตรเฉลีย่ 

96,639.34 บาทตอป เกษตรกรรอยละ 88.50 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เฉลี่ย 7.30 ไร รอยละ 54.90 พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์เฉลี่ย 

18.79 ไร แตกตางจากประพันธพงษ ใหมเฟย [5] โสภิณภา นันตา [6] และวนิดา เหรียญทอง [7] เนื่องจาก กลุมตัวอยาง

แตกตางกัน และจำนวนพ้ืนท่ีถือครองแตกตางกัน 

2.  สภาพการผลิตทุเรียนของเกษตรกร  

 พื้นที่ปลูกทุเรียนมีลักษณะเปนเนินเขา ดินเปนดินรวนปนทราย ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองผสมผสานกับทุเรียนสายพันธุ

อ่ืนๆ มีอายุตนทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ป ตัดแตงกิ่งทุเรียน 2 ครั้ง/ป ปลูกทุเรียนในระยะ 8x8 เมตร ใชกลาพันธุพ้ืนเมืองสำหรับปลูก

ทุเรียนแลวเสียบยอดชนิดพันธุที่ตองการในภายหลัง ใชปุยเคมี กำจัดวัชพืชดวยวิธีตัด/ถอนวัชพืช มีการปองกันกำจัดโรค/แมลง

ศัตรูพืช ดวยวิธีใชสารเคมีและสารชีวภัณฑ ทำการเก็บเกี ่ยวโดยการนับอายุผลทุเรียนนับตั้งแตวันดอกบานถึงวันเก็บเกี ่ยว  

มีปริมาณผลผลิตรวมเฉลี ่ย 8,636.93 กิโลกรัม/ป และมีตนทุนการผลิตรวมเฉลี ่ย 92,627.05 บาท/ป สอดคลองกับ 

ประพันธพงษ ใหมเฟย [5] โสภิณภา นันตา [6] และวนิดา เหรียญทอง [7] 

3.  ความรูเก่ียวกับการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน  

เกษตรกรมีระดับความรูเกี่ยวกับดิน รอยละ 82.12 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ประเด็นท่ีตอบถูกมากที่สุด คือ 1) น้ำ 

เปนทรัพยากรที่สำคัญตอมนุษย เชน ใชอุปโภค ใชบริโภค และใชในการเกษตร เปนตน รองลงมา คือ 2) วัสดุที่ใชในการ

ปรับปรุงดินกรด คือ ปูนขาว หินปูน ปูนมารล โดโลไมต 3) ถานชีวภาพ คือ วัสดุที่อุดมไปดวยคารบอนผลิตจากชีวมวล เชน เศษ

ไมท่ีเหลือท้ิงจากการตัดแตงกิ่งไม เปลือกผลไม ซังขาวโพดแกลบ เปนตน จะเห็นไดวาเกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดิน 
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น้ำ ถานชีวภาพ และการผลิตถานชีวภาพ เปนอยางดี โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับดิน ซึ่งเกษตรกรตอบถูกในระดับที่มากที่สุด 

เน ื ่ องจาก  ครอบคร ัวของเกษตรกรส วนใหญ ทำสวนท ุ เ รียนมาต ั ้ งแตบรรพบ ุร ุษ  จนตกทอดมาถ ึ ง เกษตรกร 

ในปจจุบัน ประกอบกับการมีการลองผิด ลองถูก เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลผลิตทุเรียนใหมากขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีความรู ความ

เขาใจ ในเรื ่องเกี ่ยวกับสภาพดิน และแหลงน้ำในพื ้นที ่ของตน ในขณะที ่ความรู เร ื ่องถานชีวภาพและวิธ ีการผลิต 

ถานชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ เกษตรกรสวนใหญจึงมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ถานชีวภาพ และการผลิตถานชีวภาพ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตเกษตรกรยังขาดความรูเกี่ยวกับประโยชนของถาน

ชีวภาพ และความรู เกี ่ยวกับผลของถานชีวภาพตอความอุดมสมบูรณของดิน เนื ่องจาก เกษตรกรยังไมไดมีการนำ 

ถานชีวภาพไปทดลองใชในพ้ืนท่ีของตนเอง จึงไมเห็นถึงประโยชนตอความอุดมสมบูรณของดินจากการใชถานชีวภาพ 

4.  ความตองการในการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 

 4.1 ความตองการดานการผลิตและการใชถานชีวภาพ ไดแก 1) ดานการใชถานชีวภาพเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก 

ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ชวยทำใหดินมีรูพรุน ดูดซับน้ำไวไดดีและชวยกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง เนื่องจาก แหลงน้ำเพ่ือ

การเกษตรไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช และการขนสงลำเล ียงน้ำเข าพื ้นที ่ค อนขางยากลำบาก การใส 

ถานชีวภาพลงไปในดินในรูปของสารปรับปรุงดิน เปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำและ

เพาะปลูกมานาน ชวยเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืช รวมทั้งชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน ทำใหดินรวนซุย 

เพิ่มความจุในการอุมน้ำ รูพูนภายในโครงสรางทำใหสามารถดูดซับน้ำไวไดดี และชวยเพิ่มชองวางใหกับดิน 2) ดานการผลิต

ถานชีวภาพเฉลี่ย 3.86 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเทคนิควิธีการผลิตถานชีวภาพเพื่อลดตนทุน

การผลิต เนื่องจาก การผลิตถานชีวภาพตองมีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการผลิตที่ถูกตอง เพื่อใหไดถานชีวภาพที่มีผลดีตอ

การนำไปใช รวมถึงการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน เพิ่มมูลคาและลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เพ่ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3) ดานแหลงน้ำเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมาก ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตองการแหลงกักเก็บ

น้ำไวใชในหนาแลง เชน บอบาดาล อางเก็บน้ำ เนื่องจาก พื้นที่ของเกษตรกรสวนใหญอยูในพื้นที่ลาดชันสูงและเปนพื้นที่ไมมี

เอกสารสิทธิ์ยากตอการเขาไปจัดการพื้นท่ี แหลงน้ำซึ่งเปนปจจัยสำคัญอีกหนึ่งปจจัยในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรจึงมีความ

ตองการแหลงกักเก็บน้ำไวใชเพื่อใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนพืช และ 4) ดานสภาพพื้นที่/ดินเฉลี่ย 3.29 อยูในระดับ

ปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการตรวจสอบคาวิเคราะหความสมบูรณของดิน เนื่องจาก พื้นที่ของเกษตรกร

สวนใหญอยูในพื้นที่ลาดชันสูงและเปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์การเก็บตัวอยางดินไปตรวจสอบคาวิเคราะหความอุดมสมบูรณ 

เพ่ือจะไดนำมาปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ มีสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

 4.2 ความตองการดานวิธีการสงเสริม ไดแก 1) การสงเสริมแบบแบบกลุมเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ศึกษาดูงาน เนื่องจาก เกษตรกรเปนผูสูงอายุ การสงเสริมแบบกลุมเปนการรวมมือกัน มีเพ่ือนคูคิด มีท่ีปรึกษา 

เรียนรูรวมกันจากการถายทอดประสบการณ และการลงมือปฏิบัติจริง 2) การสงเสริมแบบรายบุคคลเฉลี่ย 3.36 อยูในระดับปาน

กลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจาหนาที่เขาไปแนะนำใหความรู เนื่องจาก เปนวิธีการสงเสริมที่สามารถดำเนินการได

รวดเร ็ว ท ันต อเหต ุการณ และแกไขป ญหาตรงจ ุดได อย างท ั ่วถ ึง และ 3) การส งเสร ิมแบบมวลชนเฉล ี ่ย 3.31  

อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชสื่อแบบผสมผสานตั้งแต 2 สื่อขึ้นไปในการใหความรู เนื่องจาก 

การรับขอมูลขาวสารผานการสื่อสารแบบมวลชนมักจะเปนขอมูลในภาพรวม เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงวัยการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเทคโนโลยีตาง ๆ จะเขาถึงไดยาก การใชสื่อแบบผสมผสานตั้งแต 2 สื่อขึ้นไป เชน การใชสื่อวีดีโอออนไลนรวมกับสื่อ

สิ่งพิมพ จะสามารถสรางความรู ความเขาใจใหเกษตรกรไดดีท่ีสุด 

5.ปญหาและขอเสนอแนะของการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 

 5.1 ปญหาดานการผลิตและการใชถานชีวภาพ ไดแก 1) ปญหาดานน้ำเฉลี่ย 3.56 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เกิดภาวะฝนทิ้งชวง ภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม เนื่องจาก เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเปนแหลงน้ำหลัก 
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น้ำ ถานชีวภาพ และการผลิตถานชีวภาพ เปนอยางดี โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับดิน ซึ่งเกษตรกรตอบถูกในระดับที่มากที่สุด 

เน ื ่ องจาก  ครอบคร ัวของเกษตรกรส วนใหญ ทำสวนท ุ เ รียนมาต ั ้ งแตบรรพบ ุร ุษ  จนตกทอดมาถ ึ ง เกษตรกร 

ในปจจุบัน ประกอบกับการมีการลองผิด ลองถูก เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลผลิตทุเรียนใหมากขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีความรู ความ

เขาใจ ในเรื ่องเกี ่ยวกับสภาพดิน และแหลงน้ำในพื ้นที ่ของตน ในขณะที ่ความรู เร ื ่องถานชีวภาพและวิธ ีการผลิต 

ถานชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ เกษตรกรสวนใหญจึงมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

ถานชีวภาพ และการผลิตถานชีวภาพ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตเกษตรกรยังขาดความรูเกี่ยวกับประโยชนของถาน

ชีวภาพ และความรู เกี ่ยวกับผลของถานชีวภาพตอความอุดมสมบูรณของดิน เนื ่องจาก เกษตรกรยังไมไดมีการนำ 

ถานชีวภาพไปทดลองใชในพ้ืนท่ีของตนเอง จึงไมเห็นถึงประโยชนตอความอุดมสมบูรณของดินจากการใชถานชีวภาพ 

4.  ความตองการในการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 

 4.1 ความตองการดานการผลิตและการใชถานชีวภาพ ไดแก 1) ดานการใชถานชีวภาพเฉลี่ย 3.90 อยูในระดับมาก 

ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ชวยทำใหดินมีรูพรุน ดูดซับน้ำไวไดดีและชวยกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง เนื่องจาก แหลงน้ำเพ่ือ

การเกษตรไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช และการขนสงลำเล ียงน้ำเข าพื ้นที ่ค อนขางยากลำบาก การใส 

ถานชีวภาพลงไปในดินในรูปของสารปรับปรุงดิน เปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำและ

เพาะปลูกมานาน ชวยเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืช รวมทั้งชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน ทำใหดินรวนซุย 

เพิ่มความจุในการอุมน้ำ รูพูนภายในโครงสรางทำใหสามารถดูดซับน้ำไวไดดี และชวยเพิ่มชองวางใหกับดิน 2) ดานการผลิต

ถานชีวภาพเฉลี่ย 3.86 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตองการเทคนิควิธีการผลิตถานชีวภาพเพื่อลดตนทุน

การผลิต เนื่องจาก การผลิตถานชีวภาพตองมีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการผลิตที่ถูกตอง เพื่อใหไดถานชีวภาพที่มีผลดีตอ

การนำไปใช รวมถึงการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน เพิ่มมูลคาและลดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เพ่ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3) ดานแหลงน้ำเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมาก ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตองการแหลงกักเก็บ

น้ำไวใชในหนาแลง เชน บอบาดาล อางเก็บน้ำ เนื่องจาก พื้นที่ของเกษตรกรสวนใหญอยูในพื้นที่ลาดชันสูงและเปนพื้นที่ไมมี

เอกสารสิทธิ์ยากตอการเขาไปจัดการพื้นท่ี แหลงน้ำซึ่งเปนปจจัยสำคัญอีกหนึ่งปจจัยในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรจึงมีความ

ตองการแหลงกักเก็บน้ำไวใชเพื่อใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนพืช และ 4) ดานสภาพพื้นที่/ดินเฉลี่ย 3.29 อยูในระดับ

ปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิธีการตรวจสอบคาวิเคราะหความสมบูรณของดิน เนื่องจาก พื้นที่ของเกษตรกร

สวนใหญอยูในพื้นที่ลาดชันสูงและเปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์การเก็บตัวอยางดินไปตรวจสอบคาวิเคราะหความอุดมสมบูรณ 

เพ่ือจะไดนำมาปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ มีสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

 4.2 ความตองการดานวิธีการสงเสริม ไดแก 1) การสงเสริมแบบแบบกลุมเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ศึกษาดูงาน เนื่องจาก เกษตรกรเปนผูสูงอายุ การสงเสริมแบบกลุมเปนการรวมมือกัน มีเพ่ือนคูคิด มีท่ีปรึกษา 

เรียนรูรวมกันจากการถายทอดประสบการณ และการลงมือปฏิบัติจริง 2) การสงเสริมแบบรายบุคคลเฉลี่ย 3.36 อยูในระดับปาน

กลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจาหนาที่เขาไปแนะนำใหความรู เนื่องจาก เปนวิธีการสงเสริมที่สามารถดำเนินการได

รวดเร ็ว ท ันต อเหต ุการณ และแกไขป ญหาตรงจ ุดได อย างท ั ่วถ ึง และ 3) การส งเสร ิมแบบมวลชนเฉล ี ่ย 3.31  

อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชสื่อแบบผสมผสานตั้งแต 2 สื่อขึ้นไปในการใหความรู เนื่องจาก 

การรับขอมูลขาวสารผานการสื่อสารแบบมวลชนมักจะเปนขอมูลในภาพรวม เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงวัยการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเทคโนโลยีตาง ๆ จะเขาถึงไดยาก การใชสื่อแบบผสมผสานตั้งแต 2 สื่อขึ้นไป เชน การใชสื่อวีดีโอออนไลนรวมกับสื่อ

สิ่งพิมพ จะสามารถสรางความรู ความเขาใจใหเกษตรกรไดดีท่ีสุด 

5.ปญหาและขอเสนอแนะของการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 

 5.1 ปญหาดานการผลิตและการใชถานชีวภาพ ไดแก 1) ปญหาดานน้ำเฉลี่ย 3.56 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เกิดภาวะฝนทิ้งชวง ภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม เนื่องจาก เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเปนแหลงน้ำหลัก 

 

 

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีลักษณะเปนเนินเขาและลาดชันสูง ฤดูแลงไมสามารถกักเก็บน้ำได การขนสงลำเลียงน้ำขึ้นภูเขาสูงชันเปนไป

ดวยความยากลำบาก 2) ปญหาดานการใชถานชีวภาพเฉลี่ย 3.37 อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ปริมาณไมเพียงพอกับความตองการใช เนื่องจาก ยังมีจำนวนเกษตรกรผูสนใจการผลิตถานชีวภาพนอย จากความยุงยาก หลาย

ขั ้นตอน และการขาดความรู ความเขาใจ ในขั ้นตอนการผลิต 3) ปญหาดานสภาพพื ้นที ่/ดินเฉลี ่ย 3.32 อยู ในระดับ 

ปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พื้นท่ีทำการเกษตรไมมีเอกสารสิทธิ์หรือไมใชของตนเอง เชน อยูในเขตปาสงวน 

เชา เปนตน เนื่องจาก เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ทำกินอยูในปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ซึ่งเปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

การจะเขาไปจัดการพื้นท่ี เพื่อใหมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพจึงเปนไปไดยาก ไมวาจะเปนการขนสงอุปกรณในการสราง

สิ ่งก อสรางต าง ๆ ซึ ่งบางพื ้นที ่รถยนต ไมสามารถเขาถ ึงพ ื ้นที ่ ได ต องใช รถจ ักรยานยนตในการขนสงแทน และ  

4) ปญหาดานการผลิตถานชีวภาพเฉลี่ย 3.26 อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไมมีอุปกรณและ

เครื ่องมือในการผลิต เนื ่องจาก เกษตรกรสวนใหญยังไมผลิตถานชีวภาพดวยตนเอง และยังขาดความรู ความเขาใจ  

กระบวนการผลิตที่มีหลายขั้นตอนยุงยากซับซอนรวมถึงอุปกรณในการใชผลิตถานชีวภาพถาเลือกวัสดุอุปกรณในราคาที่ไมสูง

มากระยะเวลาการใชงานก็จะไมนานตามสภาพของวัสดุ แตถาเลือกใชวัสดุอุปกรณในราคาที่สูง ระยะเวลาในการใชงาน

ยาวนาน คงทน และคุมคากวา  

 5.2 ปญหาดานวิธีการสงเสริม ไดแก 1) ปญหาดานการสงเสริมแบบรายบุคคลเฉลี่ย 3.06 อยูในระดับปานกลาง 

ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพ่ือแนะนำความรู เนื่องจาก เกษตรกร

ไมมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ไมมีความพรอมดานอุปกรณ และสัญญาณอินเตอรเน็ต 2) ปญหาการสงเสริมแบบ

มวลชนเฉลี่ย 2.90 อยูในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การอานสื่อสิ่งพิมพ ในการใหความรู ไดแก วารสาร 

นิตยสาร จดหมายขาว ปายประกาศ โปสเตอร แผนพับ และใบปลิว เนื่องจาก การรับขอมูลผานการอานสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ มี

ความนาเบื่อ ซับซอน ไมนาสนใจ และ 3) ปญหาการสงเสริมแบบกลุมเฉลี่ย 2.75 อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ทัศนศึกษา เนื่องจาก เกษตรกรไมสะดวก หรือมีเวลาไมมากพอท่ีจะเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

 5.3 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมการใชถานชีวภาพ ไดแก 1) ขอเสนอแนะดานการ

สนับสนุนเฉลี่ย 3.59 อยูในระดับมาก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนับสนุนงบประมาณอยางทั่วถึง เนื่องจาก เกษตรกร

ยังคงขาดงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการผลิตถานชีวภาพ เพราะอุปกรณในการผลิตมี

ตนทุนสูง และ 2) ขอเสนอแนะดานหนวยงานและองคกรเฉลี่ย 3.06 อยูในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มี

นโยบายตอเนื่อง เนื่องจาก นโยบายเปนสวนสำคัญในการดำเนินงานของหนวยงานเพ่ือไปสูวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา สภาพการผลิตทุเรียนและความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดินของ

เกษตรกรผูปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ พบวา 1) ดานสภาพการผลิตทุเรียน ประชากรกลุมตัวอยางท่ี

ดำเนินการศึกษาสวนใหญมีรูปแบบการผลิตทุเรียนที่สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธพงษ ใหมเฟย [5] และโสภิณภา  

นันตา [6] คือ นิยมปลูกทุเรียนพันธุหมอนทอง รวมกับทุเรียนสายพันธุอื่น ๆ หรือไมผลสายพันธุอื่น ๆ ในรูปแบบสวนผสมผสาน หรือ

รูปแบบวนเกษตร 2) ดานความตองการการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน เกษตรกรมีประเด็นความตองการมาก

ที่สุด คือ การใชถานชีวภาพชวยทำใหดินมีรูพรุน ดูดซับน้ำไวไดดีและชวยกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง เนื่องจาก แหลงน้ำเพ่ือ

การเกษตรไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชและการขนสงลำเลียงน้ำเขาพ้ืนท่ีคอนขางยากลำบาก การใสถานชีวภาพ ลงไป

ในดินในรูปของสารปรับปรุงดินเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำและเพาะปลูกมานานจะชวย

เพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืชรวมท้ังชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน จะทำใหลดความหนาแนนของดินเพ่ิมความ

จุในการอุมน้ำรูพูนภายในโครงสรางทำใหสามารถดูดซับน้ำไวไดดีและชวยเพิ่มชองวางใหกับดิน โดยรูปแบบการสงเสริมท่ี
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เกษตรกรมีความตองการมากที่สุดคือ รูปแบบการสงเสริมแบบกลุม เนื่องจาก เกษตรกรเปนผูสูงอายุ การสงเสริมแบบกลุมเปนการ

ร วมม ือก ัน ม ี เพ ื ่ อนค ู  ค ิด ม ีท ี ่ปร ึกษา เร ียนร ู  ร  วมก ันจากการถ ายทอดประสบการณ  และการลงม ือปฏ ิบ ัต ิ จริ ง  

3) ดานปญหาและขอเสนอแนะของการสงเสริมการใชถานชีวภาพ เกษตรกรมีประเด็นปญหามากที่สุด คือ เกิดภาวะฝนทิ้งชวง/ภัย

ธรรมชาติที่เหนือการควบคุม และพื้นท่ีทำการเกษตรไมมีเอกสารสิทธิ์หรืออยูในเขตปาสงวน เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเปนหลัก 

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีลักษณะเปนเนินเขาและลาดชันสูง ฤดูแลงไมสามารถกักเก็บน้ำได การขนสงลำเลียงน้ำขึ้นภูเขาสูงชันเปนไป

ดวยความยากลำบาก ประกอบกับพื้นที่ซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติไมสามารถสรางสิง่ปลูกสรางถาวรสำหรับจัดการระบบใหน้ำทุเรียนได 

จ ึงสามารถสรุปไดว า เกษตรกรมีความตองการการส งเสร ิมการใช ถ านช ีวภาพในการปร ับปร ุงด ิน เพื ่อแกไขปญหา 

ภัยแลง ปญหาขาดแคลนน้ำ และเพ่ิมมูลคาทางการเกษตรจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน  

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาปริมาณการใชถานชีวภาพท่ีเหมาะสมสำหรับปรับปรุงดิน กับทุเรียนสายพันธุตาง ๆ 

ควรมีการศึกษารูปแบบเตาเผาถานชีวภาพ ที่สามารถผลิตถานชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเหมาะสม

ตอการสงเสริมการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 

 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ ปญหาในดานการผลิต การใชประโยชนจากถานชีวภาพ และความตองการใช 

ถานชีวภาพในการปรับปรุงดินของพืชชนิดอื่นๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนำขอมูลปญหา และความตองการในแตละพื้นท่ี 

มาวางแผนการสงเสริมการใชถานชีวภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการทดลองสงเสริมการใชถานชีวภาพกับแปลงทุเรียนในพื้นที่จริง เพื่อใหเห็นถึงความ

แตกตางระหวางแปลงทุเรียนที่ใชถานชีวภาพและแปลงทุเรียนที่ไมใชถานชีวภาพ วาดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  

มีปริมาณผลผลิตอยางไร และตนทุนผลผลิตลดลงหรือไม อยางไร 

 ควรมีการถอดบทเรียน ถอดองคความรู จากเกษตรกรที่ไดทดลองใชถานชีวภาพจริง เพื่อนำไปเผยแพรใหเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีใกลเคียง และเกิดการยอมรับถึงประโยชนจากการใชถานชีวภาพในการปรับปรุงดิน 
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แนวทางส่งเสริมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ศจี ประชากูล1*  จินดา ขลิบทอง2 และเฉลิมศักดิ์ ตุ้มหริัญ3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ 2) แนวทาง

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 369 กลุ่ม สมาชิก 3,970 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 363 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และทำการสนทนากลุ่มกับประธานวิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 10 คน เพื่อวิเคราะห์ TOWS Matrix ผลวิจัยพบว่า 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนระดับปานกลางในภาพรวม ประเด็นด้านการบริหารจัดการสมาชิกมีการดำเนินการได้ดีที่สุด เนื่องจากมีการกำหนด
เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน สำหรับด้านการบัญชีและการเงินสมาชิกมีการดำเนินการได้น้อย เนื่องจากไม่มีความรู้ในการ
จัดทำบัญชีท่ีดี 2) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วางแผนกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix นำมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ด้านการผลิต ส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้า ด้านการตลาด  
การเสริมช่องทางตลาดด้วยศูนย์เรียนรู้ในการบริหารสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย และด้านการบัญชีและการเงิน ส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีที่ดี  
 
คำสำคัญ : แนวทางส่งเสริม การดำเนินงานวิสาหกจิชุมชน จังหวัดชัยภูมิ  
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the operations of community enterprise of Mueang 
district, Chaiyaphum province and 2 )  community enterprise development guidelines in Mueang district, 
Chaiyaphum province. The population of this study was 3,970 members from 369 community enterprises 
in Mueang district, Chaiyaphum province. The sample size of 363  people was determined by using simple 
random sampling method. Data was collected by conducting interview. Statistics used in this analysis were 
such as frequency distribution, percentage, mean, and focus group with 10 community enterprise chairmen 
to analyze by using TOWS Matrix. The results of the research found out that 1) members of the community 
enterprise expressed their opinions towards the community enterprise operation, overall, at the moderate 
level with the operation in regards to member management at the highest level as the goal and direction 
were clearly set. For accounting and finance aspect, member adopted to the operation at the low level as 
they do not have knowledge in good bookkeeping. 2 )  Regarding the community enterprise development 
guideline, strategic planning was created by applying TOWS Matrix. It would then be adopted in the 
management, member potential development, production, knowledge extension regarding the production 
to receive product standard certification, marketing, marketing extension channel extension through learning 
center in farmer market administration in Chaiyaphum to increase the variety of marketing channels and 
accounting and finance encouraged knowledge in good bookkeeping.  

 
Keywords : Extension guideline, Community enterprise operation, Chaiyaphum province 
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บทนำ 
การให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง

และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นำมาซึ่งการพัฒนา
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ มีกระบวนจัดการองค์ความรู้ เน้นการผลิตและบริโภคที่เพียงพอภายในชมุชน 
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และการนำภูมิปัญญามาใช้สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) [1] โดยวิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการเกี่ยวกับการผลติสนิค้า การให้บริการ
หร ืออื ่นๆ ที ่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที ่ม ีความผูกพัน ม ีว ิถ ีช ีว ิตร ่วมกันและรวมตัวก ันประกอบกิจการดังกล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ
ระหว่างชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมส่งเสริมการเกษตร) [2] 

วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ เดิมมีการจดทะเบียนประมาณ 500 กลุ่ม แต่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 369 กลุ่ม 
สมาชิก 3,690 คน ลดลงมา เนื่องจากสมาชิกคนเก่าเสียชีวิต และไม่มาต่อทะเบียนทำให้ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้  
ทั้งนี้ยังพบปัญหาวิสาหกิจชุมชนส่วนหนึ่งไม่มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน สมาชิกไม่มีส่วนร่วม ทำให้การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนดำเนินไปได้ช้าและไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ธีรฉัตร เทียมทอง และเพ็ญณี แนรอท [3] พบว่า มีปัญหาในเรื่องการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม เช่นเดียวกับ เพชรไพรริน 
อุปปิง และคณะ [4] พบว่า ปัญหาต่อการดำเนินวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ในด้านการจัดการกลุ่ม ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ขาดการมีส่วนร่วม และไม่สามารถจัดสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมให้กับสมาชิก ด้านการผลิต ขาดความรู้ในการควบคุม
คุณภาพในการผลิต ไม่มีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการของลูกค้า 
ด้านการตลาด ไม่สามารถหาตลาดเองได้ ขาดการวางแผนตลาดอย่างเป็นระบบ และไม่ได้วางแผนกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ทางการตลาดที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบริบทของชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้ในการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร)  [5] เป็นแนวทางหนึ่งที ่จะช่วยแก้ปัญหาในการ
ดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน  
มีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าต่อไปในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้จดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จำนวน 369 กลุ่ม สมาชิก 3,970 คน (ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร) [6] สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 363 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลาก และประชากรจากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
ประธานวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยมีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  
ตอนที่ 2 ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ทดสอบค่าความตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ระหว่าง 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยทดสอบกับเกษตรกร จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาอยู่ระหว่าง 0.809-0.918 โดยข้อมูลของระดับการดำเนินงาน และปัญหา ใช้มาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert scale 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00 เท่ากับ น้อยที่สุด น้อย 
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บทนำ 
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และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นำมาซึ่งการพัฒนา
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ มีกระบวนจัดการองค์ความรู้ เน้นการผลิตและบริโภคที่เพียงพอภายในชมุชน 
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และการนำภูมิปัญญามาใช้สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) [1] โดยวิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการเกี่ยวกับการผลติสนิค้า การให้บริการ
หร ืออื ่นๆ ที ่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที ่ม ีความผูกพัน ม ีว ิถ ีช ีว ิตร ่วมกันและรวมตัวก ันประกอบกิจการดังกล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ
ระหว่างชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมส่งเสริมการเกษตร) [2] 

วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ เดิมมีการจดทะเบียนประมาณ 500 กลุ่ม แต่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 369 กลุ่ม 
สมาชิก 3,690 คน ลดลงมา เนื่องจากสมาชิกคนเก่าเสียชีวิต และไม่มาต่อทะเบียนทำให้ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้  
ทั้งนี้ยังพบปัญหาวิสาหกิจชุมชนส่วนหนึ่งไม่มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน สมาชิกไม่มีส่วนร่วม ทำให้การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนดำเนินไปได้ช้าและไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ธีรฉัตร เทียมทอง และเพ็ญณี แนรอท [3] พบว่า มีปัญหาในเรื่องการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม เช่นเดียวกับ เพชรไพรริน 
อุปปิง และคณะ [4] พบว่า ปัญหาต่อการดำเนินวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ในด้านการจัดการกลุ่ม ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ขาดการมีส่วนร่วม และไม่สามารถจัดสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรมให้กับสมาชิก ด้านการผลิต ขาดความรู้ในการควบคุม
คุณภาพในการผลิต ไม่มีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการของลูกค้า 
ด้านการตลาด ไม่สามารถหาตลาดเองได้ ขาดการวางแผนตลาดอย่างเป็นระบบ และไม่ได้วางแผนกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ทางการตลาดที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อศึกษาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบริบทของชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้ในการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร)  [5] เป็นแนวทางหนึ่งที ่จะช่วยแก้ปัญหาในการ
ดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน  
มีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าต่อไปในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้จดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จำนวน 369 กลุ่ม สมาชิก 3,970 คน (ระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร) [6] สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 363 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลาก และประชากรจากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
ประธานวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยมีลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  
ตอนที่ 2 ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ทดสอบค่าความตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ระหว่าง 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยทดสอบกับเกษตรกร จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาอยู่ระหว่าง 0.809-0.918 โดยข้อมูลของระดับการดำเนินงาน และปัญหา ใช้มาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert scale 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00 เท่ากับ น้อยที่สุด น้อย 

 

ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การดำเนินงานของสมาชกิวิสาหกิจชมุชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลปรากฏดังนี้  
1.1 ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา 

พบว่า มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างชัดเจน และการกำหนดเงื่อนไขการรับสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ มินระดา โคตรศรีวงค์ และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ [7] พบว่า การบริหารจัดการกลุ่ม มีการ
วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการผลิต การตลาด แรงงาน และเงินทุน มีการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสม  
มีการหารือกับหน่วยงานอื่นในด้านต่างๆ ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล และคณิดา 
ไกรสันติ [8] พบว่า ด้านบริหารจัดการ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีวิสัยทัศน์ มีการกำหนด  
แผนการดำเนินงานของกลุ่ม กำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมถึงข้อบังคับไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับ วิมลสิริ กูกขุนทด และคณะ [9] พบว่า การบริหารจัดการกลุ่ม ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่สำคัญ มีประสบการณ์ในการทำงานและมีการแบ่งหน้าท่ีชัดเจน สมาชิกในกลุ่มมีทักษะและมีความชำนาญ ทำให้กลุ่ม 
มีความเข้มแข็ง หากเกิดปัญหาขึ้นกลุ่มและคณะกรรมการจะร่วมกันแก้ปัญหา 

1.2 ด้านการผลิต การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา พบว่า  
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื ่อง มีกระบวนการวางแผน การผลิตการควบคุมแผนการผลิต และการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ [10] พบว่า ในด้านการจัดการผลิต มีการกำหนดขั้นตอนการผลิต
อย่างต่อเนื่อง และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อพัฒนาสินค้ามากที่สุด ทั้งนี้จากการศึกษาของ สมชาย น้อยฉ่ำ  
วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ และสุภาแสงจินดาวงษ์ [11] พบว่า การบริหารจัดการด้านการผลิต มีความตรงต่อเวลาในการขนส่ง  
มีต้นทุนในการผลิตต่ำ มีกำลังการผลิตมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  และความสามารถในการสร้างความ
ต้องการซื้อของลูกค้า และมีความมั่นคงทางการเงิน 

1.3 ด้านการตลาด การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา พบว่า 
มีสถานที่จำหน่ายสินค้าชัดเจน มีระบบการกระจายสินค้าเป็นระบบ และกำหนดราคาในการจำหน่ายสินค้าเหมาะสม 
สอดคล้องกับ ฐานันท์ ตั ้งรุจิกุล และคณิดา ไกรสันติ [8] พบว่า ด้านการตลาด กลุ่มมีลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เช่น Facebook สอดคล้องกับ สมชาย น้อยฉ่ำ วรินทร์ธร ธรสาร
สมบัติ และสุภา แสงจินดาวงษ์ [10] พบว่า มีการติดตามข้อมูลความต้องการของลูกค้า มีความสามารถในการสร้างกำไรสูง  
เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักบุคคล และมีประสิทธิภาพของหน่วยงานขาย ชื่อเสียง และคุณภาพผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ วิมลสิริ 
กูกขุนทด และคณะ [9] พบว่า ด้านการตลาดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานในการขายผลิตภัณฑ์ โดยให้ลูกหรือ
หลานในชุมชนนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายในสถานท่ีทำงานของตนเอง และได้มีการโฆษณาให้กับกลุ่มทางเพจ Facebook 

1.4 ด้านการบัญชีและการเงิน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณา 
พบว่า มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นธรรม การระดมทุนจากสมาชิก และเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนินงานพอเพียง อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เพิ่งเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน ทำให้สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดทำบัญชี การระดมหุ้น/เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มมีน้อย จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่าย
บัญชีของกลุ่มไม่เข้มแข็งแบ่งงานไม่ชัดเจน ทำให้เงินทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับ จารีพร บุตรสระเกษ [12] 
พบว่า การดำเนินงานในด้านการบริหารการเงินอยู่ในระดับน้อยมาก ในประเด็นการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยังมีรายได้จากกผลตอบแทนจากการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอที่จะทำมาจัดสวัสดิการให้สมาชิก ประกอบ
กับเป็นกลุ่มที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำธุรกิจได้ไม่หลากหลาย จำนวนสมาชิกไม่มาก จึงไม่ค่อยมีความมั่นคงมากนัก 
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2. แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) วิสาหกจิชมุชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

1) ด้านจุดแข็ง การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งในด้านการบริหารจัดการ มีโครงสร้างคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน (S1) ประธานวิสาหกิจชุมชนมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปและผลิต (S2) 
และด้านสมาชิก มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (S3) 

2) ด้านจุดอ่อน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนในด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม 
ไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (W1) ด้านการผลิต ขาดการพัฒนาการผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ต่อเนื่อง (W2)  
ด้านการตลาด ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ ไม่มีฝ่ายตลาดที่ชัดเจน (W3) และด้านการเงินและบัญชี ขาดความรู้และระบบการ
จัดทำบัญช ี(W4)  

3) ด้านโอกาส การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสในด้านการมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเข้ามาให้
ความรู้ สนับสนุนด้านงบประมาณ (O1) มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในการบริหารสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดชัยภูมิ (O2) 
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สร้างแหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับ
เกษตรกร และด้านพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันหันมานิยมสินค้าเพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น (O3) 

4) ด้านอุปสรรค การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีอุปสรรคในด้านการผลิต มีความไม่แน่นอนของสภาพดิน
ฟ้าอากาศ (T1) ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรออกค่อนข้างน้อย (T2) ขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (T3) และด้านการตลาด การขยายตลาดไปยังนอกพื้นที่ยังค่อนข้างน้อย (T4)  

2.2 การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกจิ เพ่ือกำหนดกลยุทธก์ารดำเนินงานของวิสาหกจิชมุชน ด้วยเทคนิค TOWS Matrix  
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื ่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นการนำผลการวิเคราะห์ SWOT  

มากำหนดกลยุทธ์ทางเลือกด้วยเทคนิค TOWS Matrix เพื ่อดูว่าวิสาหกิจชุมชนกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใน
สถานการณ์เช่นนั้นวิสาหกิจชุมชนควรจะทำอย่างไร สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
 

                 ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weakness)  

โอกาส (Opportunities) 
 
 
 

จุดแข็งกับโอกาส (SO)  
- สร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมให้
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอยา่ง  
- สนับสนุนกลุ่มด้วยการต่อยอดโครงการ OTOP  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แล้วนำสินค้าไปจำหน่ายยัง 
ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการเพิ่มช่องทางตลาดได้อีกทางหนึ่ง  

จุดอ่อนกับโอกาส (WO)  
- อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม ่มีความตอ่เนื่อง 
สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า  
- ช่วยจัดหาตลาดหรือให้ความรู้ทักษะด้านการตลาด 
เพื่อวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายที่เหมาะสม  
- อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจดัทำบัญชี 
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลตอบแทน และการวางแผน 
การผลิตที่เหมาะสม  

อุปสรรค (Threats)  
 
 
 
 

จุดแข็งกับอุปสรรค (ST)  
- ส่งเสริมความรู้วิชาการให้แกว่ิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการผลิตให้เข้าระบบ
รับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อให้เกิดยอมรบั และเช่ือถอื
ต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  

จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT)  
- พัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถสำหรับการขยาย
ตลาดเกี่ยวกับสินค้าวิสาหกจิชุมชนนั้นๆ  
- ขยายเครือข่ายและทำงานร่วมกันกับเครือข่ายและ
สมาชิกวิสาหกิชุมชน  
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2. แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) วิสาหกจิชมุชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

1) ด้านจุดแข็ง การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งในด้านการบริหารจัดการ มีโครงสร้างคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน (S1) ประธานวิสาหกิจชุมชนมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการแปรรูปและผลิต (S2) 
และด้านสมาชิก มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (S3) 

2) ด้านจุดอ่อน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนในด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม 
ไม่รู้บทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (W1) ด้านการผลิต ขาดการพัฒนาการผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ต่อเนื่อง (W2)  
ด้านการตลาด ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ ไม่มีฝ่ายตลาดที่ชัดเจน (W3) และด้านการเงินและบัญชี ขาดความรู้และระบบการ
จัดทำบัญช ี(W4)  

3) ด้านโอกาส การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสในด้านการมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเข้ามาให้
ความรู้ สนับสนุนด้านงบประมาณ (O1) มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในการบริหารสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดชัยภูมิ (O2) 
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สร้างแหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับ
เกษตรกร และด้านพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันหันมานิยมสินค้าเพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น (O3) 

4) ด้านอุปสรรค การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีอุปสรรคในด้านการผลิต มีความไม่แน่นอนของสภาพดิน
ฟ้าอากาศ (T1) ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรออกค่อนข้างน้อย (T2) ขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (T3) และด้านการตลาด การขยายตลาดไปยังนอกพื้นที่ยังค่อนข้างน้อย (T4)  

2.2 การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกจิ เพ่ือกำหนดกลยุทธก์ารดำเนินงานของวิสาหกจิชมุชน ด้วยเทคนิค TOWS Matrix  
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื ่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นการนำผลการวิเคราะห์ SWOT  

มากำหนดกลยุทธ์ทางเลือกด้วยเทคนิค TOWS Matrix เพื ่อดูว่าวิสาหกิจชุมชนกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใน
สถานการณ์เช่นนั้นวิสาหกิจชุมชนควรจะทำอย่างไร สามารถสรุปได้ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 
 

                 ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weakness)  

โอกาส (Opportunities) 
 
 
 

จุดแข็งกับโอกาส (SO)  
- สร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมให้
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอยา่ง  
- สนับสนุนกลุ่มด้วยการต่อยอดโครงการ OTOP  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แล้วนำสินค้าไปจำหน่ายยัง 
ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการเพิ่มช่องทางตลาดได้อีกทางหนึ่ง  

จุดอ่อนกับโอกาส (WO)  
- อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม ่มีความตอ่เนื่อง 
สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า  
- ช่วยจัดหาตลาดหรือให้ความรู้ทักษะด้านการตลาด 
เพื่อวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายที่เหมาะสม  
- อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจดัทำบัญชี 
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลตอบแทน และการวางแผน 
การผลิตที่เหมาะสม  

อุปสรรค (Threats)  
 
 
 
 

จุดแข็งกับอุปสรรค (ST)  
- ส่งเสริมความรู้วิชาการให้แกว่ิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
- ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการผลิตให้เข้าระบบ
รับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อให้เกิดยอมรบั และเช่ือถอื
ต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  

จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT)  
- พัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถสำหรับการขยาย
ตลาดเกี่ยวกับสินค้าวิสาหกจิชุมชนนั้นๆ  
- ขยายเครือข่ายและทำงานร่วมกันกับเครือข่ายและ
สมาชิกวิสาหกิชุมชน  

 

 
จากตารางที่ 1 ผลการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัด

ชัยภูมิ ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงินและบัญชี ผลปรากฏดังนี้  
1) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำระเบียบบังคับของวิสาหกิจชุมชนอย่าง

ชัดเจน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีความรู้บทบาทหน้าของคณะกรรมการ เพื่อให้กระบวนการดําเนินงานของ
กลุ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจน และควรมีการพัฒนาสมาชิกโดยการส่งเสริมให้ความรู้จากสื่อต่างๆ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง สอดคล้องกับ ชฎาพร ไชยศรี [13] พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มมีการจัด
ประชุมกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม กำหนดนโยบายการทำงานของกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มใน
แต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่าย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น 
สอดคล้องกับ สุกัญญา ดวงอุปมา [14] พบว่า วิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของ
วิสาหกิจชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนการศึกษาสภาพปัญหาและศักยภาพที่แท้จริงของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาภาวะผู ้นำและการมีส่วนร่วมของของในชุมชนท้องถิ ่น เพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
เช่นเดียวกับ อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ [15] มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล โดยการจัดสวัสดีการที่จำเป็น
ให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน ใช้ธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตยในการบริหารงาน
ของวิสาหกิจชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน  

2) แนวทางการพัฒนาด้านการผลิต หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ใช้วัตถุดิบที่ตนเอง  
มีในท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการผลิต เป็นการลดต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากภายนอก การพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องมีการอบรมทักษะ
สมาชิกวิสาหกิจที่เข้ามาทำงานใหม่ให้มีทักษะความสามารถก่อนที่จะผลิตสินค้า นอกจากนี้ การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการพัฒนาเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสินค้า ทั้งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา
ด้านต่างๆ สอดคล้อง อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ [15] มีแนวทางด้านการผลิต วิสาหกิจชุมชนจึงควรใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ 
ในท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการผลิต นอกจากนี้ต้องมีความเข้าใจในการนำวัตถุดิบทีท่ำการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
กระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะความชำนาญก่อนที่จะผลิตสินค้า นำไปสู่การสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน  

3) แนวทางการพัฒนาด้านการตลาด การเปลี่ยนวิธีการผลิตนำการตลาดจากเดิมที่เน้นการผลิตออกมาก่อนที่จะหา
ตลาด ทำให้ไม่มีตลาดในการรับซื้อสินค้าท่ีผลิต ได้ราคาที่ตกต่ำ โดยเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็น การตลาดนำการผลิตตามนโยบายการ
พัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรศาสตร์ กล่าวคือ ก่อนท่ีจะผลิตอะไรวิสาหกิจชุมชนจะต้องศึกษาก่อนว่า สินค้าที่จะผลิต
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ ผลิตแล้วกลุ่มผู้บริโภคคือใคร ผู้บริโภคชอบ ผลิตภัณฑ์แบบไหน และผลิตแล้วจะไปขายที่
ไหน เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เป็นแนวคิด
ด้านการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรแบบใหม ่ให้ปริมาณการผลิตและความตอ้งการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน ให้เกษตรกร
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ค้า สามารถช่วยวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกร 
สามารถลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเกษตรกรจะมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด มีรายได้และมีความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) [16] สอดคล้องกับ อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ [15] มีแนวทางด้าน
การตลาดวิสาหกิจชุมชนควรเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการผลิตนำการตลาด มาเป็นการตลาดนำการผลิต โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของผู้บริโภค คุณภาพขอสินค้า รูปแบบของสินค้า ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาขาย การสร้างตราสินค้า 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดน่าสนใจ  และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มจุดเด่นและ 
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น รวมถึงในปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงอยู่ แม้จะมีผลผลิตจำนวนเพิ่มมากข้ึน  
แต่ไม่สามารถนำออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายได้ เพราะช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคทางไกลติดขัดและล่าช้า หรือการ
ไม่ให้รวมกลุ่มคนในที่จำนวนมาก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาขายไม่ได้ ไม่มีผู้รับซื้อ ทั้งนี้ทำให้ผู้คนมาสนใจการซื้อขายสินค้าบน
ตลาดออนไลน์ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นอีกช่องทางตลาดออนไลน์หนึ่งที่จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิ กฤตโรค
ระบาดดังกล่าว สอดคล้องกับ ปราโมทย์ ยอดแก้ว [17] กล่าวถึง การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย 
คงไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะผู้บริโภคแต่ต้องเปลี่ยนผู้ประกอบการด้วย ซึ่งวิถีชีวิตใหม่ของผู้ประกอบการคงไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลสั่งแต่
ในยุคนี้จะต้องศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ประสบการณ์ดีๆ ที่มอบให้
ผู้บริโภค ความรู้สึกถึงความคุ้มค่า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าเข้าถึง สินค้าและบริการ ในการทำการตลาดดิจิทัลตอบสนอง
วิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  

4) แนวทางการพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงิน มีวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังจัดทำบัญชีไม่เป็น ทำให้ไม่รู้รายรับ-
รายจ่ายที่แท้จริง หรือไม่รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐนอกจากจะจัดอบรมแล้ว จะต้องออกระเบียบเรื่อง
การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และมีการตรวจบัญชีจากหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้จัดทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริหารงานการเงินได้ตามความเป็นจริง ทำให้สามารถคำนวณรายรับ-รายจ่าย และต้นทุน
การผลิตที่แท้จริงได้ ในการระดมทุนภายในจากสมาชิก เพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนท้ังในด้านการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต การบริหารเงินทุนภายในวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ สยาม ทิมี วิไลวรรณ สมโสภณ และเพ็ญณี แนรอท [18] 
พบว่า ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน ได้แก่  เงินทุนจากวิสาหกิจชุมชนเอง เงินทุนได้จากการระดมทุน  
จากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน หรือสถาบันทางการเงิน ในด้านการบริหารการเงิน 
มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้านระบบงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน เช่นเดียวกับ อัศม์เดชเดชา  
ปานท่าไข่ [15] มีแนวทางด้านการบัญชี/การเงิน วิสาหกิจชุมชนต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ 
ช้ีวัดผลของการดำเนินของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการเงินในเรื่องของรายรับรายจ่าย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วย
ในการวางแผนในการดำเนินงานและตัดสินใจในการประกอบการ การเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 สรุปแนวทางส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 

 

• ความรู้ในการจดัท าบญัชี
• ระดมทุนเพ่ิมจากสมาชิก
• ของบสนับสนุนจาก
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• ช่องทางการตลาด
ท่ีหลากหลาย

• พฒันาศนูยเ์รียนรู้การ
บริหารจดัการสินค้า
เกษตร

• จดัหาวตัถดิุบในท้องถ่ินใน
การผลิต

• พฒันาทกัษะแรงงาน
• รบัรองมาตรฐานสินค้า
ด้านเกษตรและผลิตภณัฑ์

• จดัท าระเบียบของวิสาหกิจ
ชุมชนให้ชดัเจน

• บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการให้ชดัเจน

• พฒันาศกัยภาพของสมาชิก
ด้านการ
บริหาร
จดัการ

ด้านการผลิต

ด้านการ
บญัชีและ
การเงิน

ด้าน
การตลาด
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดน่าสนใจ  และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มจุดเด่นและ 
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น รวมถึงในปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงอยู่ แม้จะมีผลผลิตจำนวนเพิ่มมากข้ึน  
แต่ไม่สามารถนำออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายได้ เพราะช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคทางไกลติดขัดและล่าช้า หรือการ
ไม่ให้รวมกลุ่มคนในที่จำนวนมาก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาขายไม่ได้ ไม่มีผู้รับซื้อ ทั้งนี้ทำให้ผู้คนมาสนใจการซื้อขายสินค้าบน
ตลาดออนไลน์ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นอีกช่องทางตลาดออนไลน์หนึ่งที่จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิ กฤตโรค
ระบาดดังกล่าว สอดคล้องกับ ปราโมทย์ ยอดแก้ว [17] กล่าวถึง การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย 
คงไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะผู้บริโภคแต่ต้องเปลี่ยนผู้ประกอบการด้วย ซึ่งวิถีชีวิตใหม่ของผู้ประกอบการคงไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลสั่งแต่
ในยุคนี้จะต้องศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ประสบการณ์ดีๆ ที่มอบให้
ผู้บริโภค ความรู้สึกถึงความคุ้มค่า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าเข้าถึง สินค้าและบริการ ในการทำการตลาดดิจิทัลตอบสนอง
วิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  

4) แนวทางการพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงิน มีวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังจัดทำบัญชีไม่เป็น ทำให้ไม่รู้รายรับ-
รายจ่ายที่แท้จริง หรือไม่รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐนอกจากจะจัดอบรมแล้ว จะต้องออกระเบียบเรื่อง
การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และมีการตรวจบัญชีจากหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้จัดทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริหารงานการเงินได้ตามความเป็นจริง ทำให้สามารถคำนวณรายรับ-รายจ่าย และต้นทุน
การผลิตที่แท้จริงได้ ในการระดมทุนภายในจากสมาชิก เพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนท้ังในด้านการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต การบริหารเงินทุนภายในวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ สยาม ทิมี วิไลวรรณ สมโสภณ และเพ็ญณี แนรอท [18] 
พบว่า ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน ได้แก่  เงินทุนจากวิสาหกิจชุมชนเอง เงินทุนได้จากการระดมทุน  
จากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน หรือสถาบันทางการเงิน ในด้านการบริหารการเงิน 
มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้านระบบงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน เช่นเดียวกับ อัศม์เดชเดชา  
ปานท่าไข่ [15] มีแนวทางด้านการบัญชี/การเงิน วิสาหกิจชุมชนต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ 
ช้ีวัดผลของการดำเนินของวิสาหกิจชุมชน ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการเงินในเรื่องของรายรับรายจ่าย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วย
ในการวางแผนในการดำเนินงานและตัดสินใจในการประกอบการ การเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 สรุปแนวทางส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นในการดำเนินงานระดับปานกลางในภาพรวม แต่มี

ประเด็นด้านการเงินและบัญชีอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาระดับปานกลางในภาพรวม โดยพบประเด็นที่สมาชิกประสบปัญหาอยู่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้
รับมาตรฐาน ไม่สามารถขยายตลาดไม่ยังแหล่งอื่นๆ และไม่มีระบบบัญชีที่ดี ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควรมี
การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกในด้านการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การเปลี่ยน 
วิธีคิดมาเป็นการตลาดนำการผลติ เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และการให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
เพื่อใหส้มาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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แนวทางการสงเสริมการผลติสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 

อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

นายบรรเจิด  คำกอง0

1 นารีรัตน  สรีะสาร1

2 และบำเพ็ญ  เขียวหวาน2

3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตสมเขียวหวาน       

3) ความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 4) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพ

การผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 5) แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรแปลงใหญสมเขียวหวาน ในอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กับกรมสงเสริมการเกษตร ในปการผลิต 2563/64  จำนวน 135 ราย โดยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชเก็บ

ขอมูลคือ แบบสัมภาษณ และนำมาวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี ่ คารอยละ คาเฉลี ่ย คาต่ำสุด คาสูงสุด                  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดลำดับ  

 ผลการวิจัย พบวา 1) เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย มีประสบการณในการปลูกเฉลี่ย 19 ป แรงงานในการ

ผลิตสมเขียวหวาน เฉลี่ย 2 คน มีพ้ืนท่ีปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 16.06 ไร/ครัวเรือน ตนทุนใชในการผลิตเฉลี่ย 3,225.92 บาท/

ไร 2) สภาพการผลิตสมเขียวหวานพื้นที่ปลูกเปนหุบเขา รูปแบบสวนผสม ใชน้ำฝน วิธีการกำจัดโรคและแมลงศัตรูใชสารเคมี 

ในการกำจัด การตัดแตงกิ่งทรงพุมหลังการเก็บเกี่ยว 3) เกษตรกรสวนใหญมีความรูเกี ่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในระดับมาก โดยมีคะแนนจากการทดสอบความรูอยูในชวง 16- 21 คะแนน 4) ปญหาท่ี

พบมากที่สุด คือ ความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย ขอเสนอแนะของเกษตรกรตองการ

ใหเจาหนาที่อบรมใหความรูเรื่อง ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ และการปองกันกำจัดการศัตรูพืชอยางถูกตอง 5) แนวทางการ

สงเสริมเกษตรกรตองการการไดการสงเสริมเรื่องโรคสมและตองการใหเจาหนาท่ีการเขามาเย่ียมเยียนในแปลงมากท่ีสุด   

 
คำสำคัญ  การสงเสริม การผลิตสมเขียวหวาน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี   
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Standards (GAP) of Farmers in Thung Chang District, Nan Province 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) social and economic, 2) tangerine production 

condition, 3)  the knowledge about tangerine production with GAP, 4)  problems and suggestions about 

tangerine production with GAP 5) extension guidelines for tangerine production with GAP. 

 The population consisted of 135 collaborative farmers’ tangerine in Thung Chang district, Nan 

province who registered with Department of Agricultural Extension in the production year 2020/ 21.  Data 

were collected from the entire population by interview questions were used. The data were then analyzed 

by using frequency distribution, percentage, mean, minimum value, maximum value, standard deviation and 

ranking. 

 The results showed that 1) most of the farmers were male and completed primary education. 

They had an average 19 years of experience in tangerine production.  The average labor used for tangerine 

production was 2 persons.  The average tangerine planting area was 16.06 rai/household.  The average cost 

of production was 3,225.92 baht/ rai.  2)  Tangerine farms were located in the valley.  Mixed intercropping 

method, rainfed, insect pest of tangerine and chemical control method was used pruning after harvest.  3) 

Most farmers were knowledge of tangerine production in compliance with the standards for GAP at high 

level (scores ranged between 16-21). 4) The most of problem, on issue knowledge of the correct and safe 

use of pesticides. Suggestions of farmers would be training officers to provide knowledge on soil and water 

quality testing.  5)  Extension Guideline to farmers of citrus disease and would be the staff to visit the farm 

as much as possible. 
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บทนำ 

        สมเขียวหวาน เปนผลไมท่ีเปนท่ีนิยมรับประทานอยางแพรหลายท่ัวโลก ประเทศผูผลิตสมรายใหญของโลก

คือ บราซิล จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ประเทศไทยผลิตสมไดเปนอันดับที่ 23 ของโลก ป 2563 ประเทศไทย   

มีพื้นที่ปลูกสมเขียวหวาน 109,300 ไร เนื้อที่ใหผลผลิต 100,267 ไร ใหผลผลิต 204,737 ตัน คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 2,042 

กิโลกรัมตอไร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) สมเขียวหวานมีการเพาะปลูกมากที่สุดในภาคเหนือ เชน แมฮองสอน 

เชียงใหม สุโขทัย กำแพงเพชร เชียงราย แพร นาน ผลผลิตสวนใหญรอยละ 97 ใชบริโภคภายในประเทศในรูปของผลสด น้ำสม 

สวนที่เหลือรอยละ 3 สงออก และใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เล็กนอย เชน น้ำสม แยม ฯลฯ (กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย, 2563) 

 จังหวัดนาน เปนแหลงผลิตสมเขียวหวานสำคัญของประเทศไทยจากอดีตที่เคยทำรายไดใหแกเกษตรกร  

ในเขตจังหวัดนาน จากขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป พ.ศ. 2554  พบพื้นที่ปลูกสมเขียวหวานของจังหวัดนาน 

2,339 ไร ลดลงเหลือพ้ืนท่ีปลูกเพียง 1,681 ไร ในป  พ.ศ. 2555 และผลผลิต ลดลงจาก 1,400 ตัน ในป พ.ศ 2554 เหลือเพียง 

1,187 ตัน ในป พ.ศ. 2555 เกษตรกรบางสวนเริ่มหันกลับมาปลูกสมเขียวหวาน เพิ่มขึ้น เปน 2,913 ไร ในป พ.ศ. 2563 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซึ่งมีทั้งเกษตรกรรายเกาและรายใหม ในอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน ไดรวมกลุมจัดต้ัง

กลุมแปลงใหญสมเขียวหวาน อำเภอทุงชาง และไดผลิตสมเขียวหวานสงให เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จำกัด (ท็อป ซุปเปอรมาเก็ต), 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด บริษัทไปรษณียไทย จำกัด ในการจำหนายและแปรรูป แตเงื่อนไขสำคัญในการรับ        

ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร คือ ตองผานการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP (Good Agricultural 

Practice) เปนอยางนอย การเปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตสมของจังหวัดนาน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ ไดแก 

สภาพดิน สภาพอากาศ และชีวภาพ ไดแก ปาไม ระบบนิเวศของพื้นที่ ทำใหสมเขียวหวานในจังหวัดนานมีพื้นท่ีการเพาะปลูก

ลดจำนวนลงเปนจำนวนมาก  เกษตรกรกลุมผูปลูกสมเขียวหวานบางสวนได ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาทำการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน 

เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสำปะหลังแทน เพราะเม่ือกอนการจำหนายสมไดราคาต่ำจึงมีการปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอ่ืน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีของเกษตรกร อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน เพื่อนำเอาขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม         

ใหเกษตรกรเกิดการยอมรับเพ่ือการผลิตสมเขียวหวานใหไดคุณภาพตอไป 

วัตถุประสงค 

   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) เพื่อศึกษา

สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร 3) เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีของเกษตรกร 4) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการผลิตสมเขียวหวานตาม มาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 5) เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 

วิธีการวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชากรที่ใชศึกษาคือเกษตรกรผูสมเขียวหวาน            

ในอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน ที่ไดเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอ      

ทุงชาง จังหวัดนาน จำนวน 135 ราย เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 1) ขอมูล

ทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร 3) ความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.908 4) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

สภาพการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร คาความเชื่อมั่น ตอนที่ 4.1 เทากับ 

0.807และตอนที่ 4.2 เทากับ 0.863 5) แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
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ของเกษตรกร คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.938 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติคือ คารอยละ 

คาความถ่ี คาเฉลี่ย คาต่ำสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการแปลความหมายระดับความตองการ  

ตามเกณฑประเมิน คะแนนเฉลี่ย ใชคาน้ำหนักเฉลี่ย ดังนี้ 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด 1.81 - 2.60 เทากับนอย 2.61 - 3.40 

เทากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เทากับมาก 4.21 - 5.00 เทากับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

  1. สภาพสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 50.31 ป และ               

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีประสบการณในการปลูกเฉลี่ย 19.59 ป เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส. รอยละ 53.30 มีแรงงาน

ในการผลิต สวนใหญ 2 คน ใชแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. รอยละ 53.30 เคยเขารับการฝกอบรมการผลิตรอยละ 97.0 จำนวน 1 คร้ัง 

รอยละ 45.80 ไดรับการฝกอบรมการผลิตจากกรมสงเสริมการเกษตร รอยละ 99.20 ไดรับขาวสารจากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ /เพ่ือนบาน 

รอยละ 78.50 เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 16.06 ไร/ครัวเรือน ลักษณะการถือครองที่ดินสำหรับปลูกสมเขียวหวาน เปนพื้นที่ไมมี

เอกสารสิทธ์ิ รอยละ 53.30 พื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 6.87 ไร ตนทุนใชในการผลิต เฉลี่ย 3,225.92 บาท/ไร ราคาที่จำหนายไดเฉลี่ย 

15.58 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ยรายไดรวมตอครัวเรือน ตอป 116,111.11 บาท รายไดจากการผลิตสมเขียวหวานตอป เฉลี่ย 28,259.25 

บาท/ไร  

       2. สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร พบวา ลักษณะพื้นที่ปลูก เปนหุบเขา รอยละ 46.70 ลักษณะดิน 

ท่ีปลูกเปนดินรวน รอยละ 34.10 มีการใสปุยอินทรีย รอยละ 88.1 โรคท่ีพบ พบโรคผลรวง รอยละ 45.90 แมลงศัตรู/สัตวศัตรู

ที่พบ แมลงศัตรูหนอนซอนใบสม รอยละ 62.9 การจัดการวัชพืชใชเครื่องตัดหญา รอยละ 91.1 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   

มีการตัดแตงกิ่งทรงพุม รอยละ 89.6 

 3. ความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร พบวา 

แหลงน้ำ น้ำที่ใชในกระบวนการผลิตตองมาจากแหลงที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุ หรือสิ่งที่เปนอันตรายตอผลผลิต รอยละ 

94.10 พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกใหมควรเปนพื้นที่ที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รอยละ 100.00 การใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร  ผูปฏิบัติงาน/ผูควบคุม ตองมีความรูในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกตอง รูจักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการ

ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใชเครื ่องพน และอุปกรณที ่เกี ่ยวของ รอยละ 100.00 การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตกอนเก็บเกี่ยว การตรวจสอบเครื่องมือที่ตองอาศัยความเที่ยงตรง อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการซอมแซม 

หรือเปลี่ยนใหมหากพบความคลาดเคลื่อน รอยละ 93.30 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวปฏิบัติ

อยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการปนเปอนและปลอดภัยในการ รอยละ 96.30 การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวม

ผลผลิต วิธีการขนยาย ที่พักผลิตผล/ที่เก็บรักษาผลผลิต ตองถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการปนเปอนสูผลผลิต ดานความ

ปลอดภัยตอการบริโภค และคุณภาพผลผลิต รอยละ 94.80  สุขลักษณะสวนบุคคล ผูสัมผัสผลผลิตโดยตรงดูแลสุขลักษณะ

สวนบุคคล และมีวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต รอยละ 100.00 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลการใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ทุกครั ้งที ่ใช ระบุชนิดพืช ชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที ่ใช อัตราและ วิธีการใช            

ชื่อผูปฏิบัติงาน รอยละ 85.90   

 4. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  

 1) ปญหาการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรอำเภอทุงชาง จังหวัด

นาน ในดานความรู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีลักษณะคำถามท่ีกำหนดใหเลือกตอบ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปด ซ่ึงการ

ใหคะแนนระดับของปญหาในคำถามปลายปด แบงเปน 5 ระดับ ผลการวิเคราะหปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ของเกษตรกร คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.938 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติคือ คารอยละ 

คาความถ่ี คาเฉลี่ย คาต่ำสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการแปลความหมายระดับความตองการ  

ตามเกณฑประเมิน คะแนนเฉลี่ย ใชคาน้ำหนักเฉลี่ย ดังนี้ 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด 1.81 - 2.60 เทากับนอย 2.61 - 3.40 

เทากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เทากับมาก 4.21 - 5.00 เทากับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

  1. สภาพสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 50.31 ป และ               

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 มีประสบการณในการปลูกเฉลี่ย 19.59 ป เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส. รอยละ 53.30 มีแรงงาน

ในการผลิต สวนใหญ 2 คน ใชแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. รอยละ 53.30 เคยเขารับการฝกอบรมการผลิตรอยละ 97.0 จำนวน 1 คร้ัง 

รอยละ 45.80 ไดรับการฝกอบรมการผลิตจากกรมสงเสริมการเกษตร รอยละ 99.20 ไดรับขาวสารจากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ /เพ่ือนบาน 

รอยละ 78.50 เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 16.06 ไร/ครัวเรือน ลักษณะการถือครองที่ดินสำหรับปลูกสมเขียวหวาน เปนพื้นที่ไมมี

เอกสารสิทธ์ิ รอยละ 53.30 พื้นท่ีถือครองเฉลี่ย 6.87 ไร ตนทุนใชในการผลิต เฉลี่ย 3,225.92 บาท/ไร ราคาที่จำหนายไดเฉลี่ย 

15.58 บาท/กิโลกรัม เฉลี่ยรายไดรวมตอครัวเรือน ตอป 116,111.11 บาท รายไดจากการผลิตสมเขียวหวานตอป เฉลี่ย 28,259.25 

บาท/ไร  

       2. สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร พบวา ลักษณะพื้นที่ปลูก เปนหุบเขา รอยละ 46.70 ลักษณะดิน 

ท่ีปลูกเปนดินรวน รอยละ 34.10 มีการใสปุยอินทรีย รอยละ 88.1 โรคท่ีพบ พบโรคผลรวง รอยละ 45.90 แมลงศัตรู/สัตวศัตรู

ที่พบ แมลงศัตรูหนอนซอนใบสม รอยละ 62.9 การจัดการวัชพืชใชเครื่องตัดหญา รอยละ 91.1 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   

มีการตัดแตงกิ่งทรงพุม รอยละ 89.6 

 3. ความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร พบวา 

แหลงน้ำ น้ำที่ใชในกระบวนการผลิตตองมาจากแหลงที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุ หรือสิ่งที่เปนอันตรายตอผลผลิต รอยละ 

94.10 พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกใหมควรเปนพื้นที่ที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รอยละ 100.00 การใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตร  ผูปฏิบัติงาน/ผูควบคุม ตองมีความรูในการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกตอง รูจักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการ

ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเลือกใชเครื ่องพน และอุปกรณที ่เกี ่ยวของ รอยละ 100.00 การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตกอนเก็บเกี่ยว การตรวจสอบเครื่องมือที่ตองอาศัยความเที่ยงตรง อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการซอมแซม 

หรือเปลี่ยนใหมหากพบความคลาดเคลื่อน รอยละ 93.30 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวปฏิบัติ

อยางถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการปนเปอนและปลอดภัยในการ รอยละ 96.30 การขนยาย การเก็บรักษา และการรวบรวม

ผลผลิต วิธีการขนยาย ที่พักผลิตผล/ที่เก็บรักษาผลผลิต ตองถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการปนเปอนสูผลผลิต ดานความ

ปลอดภัยตอการบริโภค และคุณภาพผลผลิต รอยละ 94.80  สุขลักษณะสวนบุคคล ผูสัมผัสผลผลิตโดยตรงดูแลสุขลักษณะ

สวนบุคคล และมีวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต รอยละ 100.00 การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลการใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ทุกครั ้งที ่ใช ระบุชนิดพืช ชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที ่ใช อัตราและ วิธีการใช            

ชื่อผูปฏิบัติงาน รอยละ 85.90   

 4. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี  

 1) ปญหาการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรอำเภอทุงชาง จังหวัด

นาน ในดานความรู ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีลักษณะคำถามท่ีกำหนดใหเลือกตอบ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปด ซ่ึงการ

ใหคะแนนระดับของปญหาในคำถามปลายปด แบงเปน 5 ระดับ ผลการวิเคราะหปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

 
 

 

ตารางท่ี 1 ปญหาการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 

N =135 

ประเด็นปญหา คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย 
อันดับ 

ดานความรู     

1.การจัดการแหลงน้ำ     

 1. ความรูเรื่องแหลงน้ำท่ีใชในการผลิต 3.23 0.745 ปานกลาง 1 

 2. ความรูเรื่องเรื่องการเก็บตัวอยางและการตรวจสอบคุณภาพ

น้ำ 

2.70 0.847 ปานกลาง 2 

2.การจัดการดิน     

1. ความรูเรื่องพ้ืนท่ีปลูกท่ีเหมาะสม 3.08 0.599 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องการเก็บตัวอยางดินและการตรวจสอบคุณภาพดิน 2.54 

 

0.740 นอย 2 

3. การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร     

1. ความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางถูกตอง

และปลอดภัย 

3.34 

 

0.948 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องการจัดการอุปกรณท่ีใชกับวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย 

3.25 

 

0.895 ปานกลาง 2 

4. การจัดการคุณภาพกอนการเก็บเก่ียว     

1. ความรูเรื่องการปองกันโรคและแมลง 3.28 0.989 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องการใชปุยตามระยะของผลผลิต 3.13 0.760 ปานกลาง 2 

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว     

1. ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 3.23 0.865 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องการใชเลือกอุปกรณ ภาชนะบรรจุผลผลิต 3.15 0.471 ปานกลาง 2 

6. ความรูเรื่องการพักผลผลิตและการขนยายผลผลิต     

1. ความรูเรื่องอุปกรณภาชนะบรรจุ พาหนะท่ีใชในการขนยาย 

สถานท่ีรวบรวมและสถานท่ีเก็บรักษาผลผลิต 

3.16 0.601 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องการขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวม

ผลผลิตและการปองกันแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บ 

2.68 

 

0.989 ปานกลาง 2 

7. สุขลักษณะสวนบุคคล     

1. ความรูเรื่องสิ่อำนวยความสะดวกดานสุขลักษณะและวิธีการ

ปองกันการปนเปอนสูผลผลติ 

3.08 

 

0.938 ปานกลาง 1 

2. ความรูเรื่องสุขลักษณะสวนบุคคลและวิธีการปองกัน การ

ปนเปอนสูผลผลิต 

3.02 

 

1.11 ปานกลาง 2 

8. การบันทึกขอมูล     

1 ความรูเรื่องการจัดเก็บเอกสารหรือแบบบันทึก 2.94 0.785 ปานกลาง 1 

2 ความรูเรื่องการจัดทำเอกสารหรือแบบบันทึก 2.65 0.746 ปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
N =135 

ประเด็นปญหา คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     

1. ปจจัยการผลิต     

   1 อุปกรณทางการเกษตร 3.60 1.008 มาก 1 

2. ภัยพิบัติ 3.52 0.983 มาก 2 

3. ตนพันธุสมเขียวหวาน 3.47 0.920 มาก 3 

4. สภาพภูมิอากาศ 3.40 0.994 ปานกลาง 4 

5. แหลงน้ำในการผลิต เชน สระน้ำ ระบบน้ำ

ชลประทาน เปนตน 

3.25 0.961 ปานกลาง 5 

6. แหลงเงินทุน 3.21 0.823 ปานกลาง 6 

จากตารางท่ี 1 ปญหาการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา 

  1.1) ดานความรู โดยมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร

อยางถูกตองและปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.34) ความรูเรื่องการปองกันโรคและแมลง (คาเฉลี่ย 3.28)  ความรูเรื่องการจัดการ

อุปกรณที่ใชกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.25) ความรูเรื่องแหลงน้ำที่ใชในการผลิต 

(คาเฉลี่ย 3.23) ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.23) ความรูเรื่องอุปกรณภาชนะบรรจุ 

พาหนะที่ใชในการขนยาย สถานที่รวบรวมและสถานที่เก็บรักษาผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.16) ความรูเรื่องการใชเลือกอุปกรณ 

ภาชนะบรรจุผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.15) ความรูเร่ืองการใชปุยตามระยะของผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.13) ความรูเรื่องพื้นที่ปลูกท่ี

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.08) ความรูเรื ่องสิ่งอำนวยความสะดวกดานสุขลักษณะและวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต 

(คาเฉลี่ย 3.08) ความรูเรื่องสุขลักษณะสวนบุคคลและวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.02) ความรูเรื่องการ

จัดเก็บเอกสารหรือแบบบันทึก (คาเฉลี่ย 2.94) ความรูเรื่องเรื่องการเก็บตัวอยางน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (คาเฉลี่ย 

2.70.) ความรูเรื่องการขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิตและการปองกันแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บ (คาเฉลี่ย 

2.68) ความรูเรื่องการจัดทำเอกสารหรือแบบบันทึก (คาเฉลี่ย 2.65) 2.2 และปญหาอยูในระดับนอย ไดแก ความรูเรื่องการเก็บ

ตัวอยางดินและการตรวจสอบคุณภาพดิน (คาเฉลี่ย 2.54) 

  1.2) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีปญหาอยูในระดับมาก ไดแก อุปกรณทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 

3.60) ภัยพิบัติ (คาเฉลี่ย 3.52) ตนพันธุสมเขียวหวาน (คาเฉลี่ย 3.47) ตามลำดับ ปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก สภาพ

ภูมิอากาศ (คาเฉลี่ย3.40) แหลงน้ำในการผลิต เชน สระน้ำ ระบบน้ำชลประทาน เปนตน (คาเฉลี่ย 3.25) แหลงเงินทุน 

(คาเฉลี่ย 3.21) ตามลำดับ   
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
N =135 

ประเด็นปญหา คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     

1. ปจจัยการผลิต     

   1 อุปกรณทางการเกษตร 3.60 1.008 มาก 1 

2. ภัยพิบัติ 3.52 0.983 มาก 2 

3. ตนพันธุสมเขียวหวาน 3.47 0.920 มาก 3 

4. สภาพภูมิอากาศ 3.40 0.994 ปานกลาง 4 

5. แหลงน้ำในการผลิต เชน สระน้ำ ระบบน้ำ

ชลประทาน เปนตน 

3.25 0.961 ปานกลาง 5 

6. แหลงเงินทุน 3.21 0.823 ปานกลาง 6 

จากตารางท่ี 1 ปญหาการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา 

  1.1) ดานความรู โดยมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร

อยางถูกตองและปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.34) ความรูเรื่องการปองกันโรคและแมลง (คาเฉลี่ย 3.28)  ความรูเรื่องการจัดการ

อุปกรณที่ใชกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.25) ความรูเรื่องแหลงน้ำที่ใชในการผลิต 

(คาเฉลี่ย 3.23) ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลาที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.23) ความรูเรื่องอุปกรณภาชนะบรรจุ 

พาหนะที่ใชในการขนยาย สถานที่รวบรวมและสถานที่เก็บรักษาผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.16) ความรูเรื่องการใชเลือกอุปกรณ 

ภาชนะบรรจุผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.15) ความรูเร่ืองการใชปุยตามระยะของผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.13) ความรูเรื่องพื้นที่ปลูกท่ี

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.08) ความรูเรื ่องสิ่งอำนวยความสะดวกดานสุขลักษณะและวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต 

(คาเฉลี่ย 3.08) ความรูเรื่องสุขลักษณะสวนบุคคลและวิธีการปองกัน การปนเปอนสูผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.02) ความรูเรื่องการ

จัดเก็บเอกสารหรือแบบบันทึก (คาเฉลี่ย 2.94) ความรูเรื่องเรื่องการเก็บตัวอยางน้ำและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (คาเฉลี่ย 

2.70.) ความรูเรื่องการขนยาย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิตและการปองกันแมลงและสัตวศัตรูในโรงเก็บ (คาเฉลี่ย 

2.68) ความรูเรื่องการจัดทำเอกสารหรือแบบบันทึก (คาเฉลี่ย 2.65) 2.2 และปญหาอยูในระดับนอย ไดแก ความรูเรื่องการเก็บ

ตัวอยางดินและการตรวจสอบคุณภาพดิน (คาเฉลี่ย 2.54) 

  1.2) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีปญหาอยูในระดับมาก ไดแก อุปกรณทางการเกษตร (คาเฉลี่ย 

3.60) ภัยพิบัติ (คาเฉลี่ย 3.52) ตนพันธุสมเขียวหวาน (คาเฉลี่ย 3.47) ตามลำดับ ปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก สภาพ

ภูมิอากาศ (คาเฉลี่ย3.40) แหลงน้ำในการผลิต เชน สระน้ำ ระบบน้ำชลประทาน เปนตน (คาเฉลี่ย 3.25) แหลงเงินทุน 

(คาเฉลี่ย 3.21) ตามลำดับ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) ขอเสนอแนะการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร  

ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 

N = 135 

ขอเสนอแนะ 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

ดานเจาหนาที่   

1. ใหเจาหนาท่ีเขามาใหความรูอยางตอเนื่อง 20 14.8 

2. ใหเจาหนาท่ีอบรมใหความรูเรื่อง การลงทุน ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ การผลิต

และขยายสารชีวภัณฑ การปองกันกำจัดการศัตรูพืชอยางถูกตองการลดตนทุนการผลิต 

มาตรฐานสินคาเกษตร(GAP) การผลิตสม และอบรมใหความรูเรื่องใหมๆ       

57 42.2 

ดานหนวยงานและองคกร   

1. ใหหาตลาดรับซ้ือผลผลิต และแหลงจำหนายผลผลิตท่ีไดรับรองมาตราฐาน 41 30.3 

2. ตองการเขาถึงแหลงเงินทุนและเงินสนับสนุน ตองการสนับสนุนปจจัยการผลิต 9 6.3 

3. การไปศึกษาดูงาน      18 13.3 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ   

1. บูรณาการระหวางหนวยงาน ในการอบรมใหความรูแกเกษตรกร 38 28.1 

2. ใหแนะนำการแกปญหาราคาสมเขียวหวาน 26 19.2 

3. อบรมเกี่ยวกับการปองกันกำจัดศัตรูพืชและแจกยาปองกันกำจัดศัตรูพืช 55 40.7 

4. เจาหนาท่ีมาอบรมความรูบอย แตความรูท่ีไดไมคอยไดนำไปปฏิบัติ และหลังอบรมนำ

ปฏิบัติไมคอยได 

27 20 

  

 จากตารางที่ 2 พบวาดานเจาหนาท่ี รอยละ 42.20 ตองการใหเจาหนาที่อบรมใหความรูเรื ่อง การลงทุน 

ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ  การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ การปองกันกำจัดการศัตรูพืชอยางถูกตอง การลดตนทุนการผลิต 

มาตรฐานสินคาเกษตร(GAP) การผลิตสม และอบรมใหความรูเรื่องใหมๆ ดานหนวยงานและองคกร รอยละ 30.30 ตองการให

หาตลาดรับซื้อผลผลิต และแหลงจำหนายผลผลิตที่ไดรับรองมาตราฐาน ขอเสนอแนะอื่น ๆ รอยละ 40.70 ตองการอบรม

เกี่ยวกับการปองกันกำจัดศัตรูพืชและแจกยาปองกันกำจัดศัตรูพืช  

 5. แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดีของเกษตรกร           

ในอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน ในดานวิธีการสงเสริม ดานความรูเกี ่ยวกับ GAP และดานการสนับสนุน ลักษณะคำถามท่ี

กำหนดใหเลือกตอบ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปด ซึ่งการใหคะแนนระดับความตองการ ในคำถามปลายปด แบงเปน       

5 ระดับ ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

  5.1 ดานวิธีการสงเสริม  

   5.1.1 การสื่อสารรายบุคคล โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก ตองการใหเจาหนาท่ี

ติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพื่อแนะนำความรู เรื่องการผลิตสมเขียวหวาน GAP (คาเฉลี่ย 3.61) รองลงมา 

ตองการใหเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีไปแนะนำใหความรูเรื่องการผลิตสมเขียวหวาน GAP (คาเฉลี่ย 3.58 ตามลำดับ 

   5.1.2 การสื่อสารแบบกลุม โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก เขารวมศึกษาดูงานการ

ผลิตสมเขียวหวาน GAP (คาเฉลี่ย 3.52) ความตองการสงเสริมระดับปานกลาง ไดแก รวมกิจกรรมการจัดการสาธิตผลิต

สมเขียวหวาน GAP (คาเฉลี่ย 3.36) ตามลำดับ 
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   5.1.3 การส ื ่อสารแบบมวลชน โดยมีความตองการส งเสร ิมระด ับมาก ได แก  การใช

วิทยุกระจายเสียงในการใหความรู เรื่องการผลิตสมเขียวหวาน GAP (คาเฉลีย่ 3.55) รองลงมา การใชสื่อวิทยุโทรทัศนในการให

ความรู เชน รายการประเภทความรู รายการขาวและรายการสาธิต (คาเฉลี่ย 3.41) ตามลำดับ 

  5.2 ดานความรูเกี่ยวกับ GAP โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก ความรูเรื่องการจัดการคุณภาพ

กอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 3.61) รองลงมา ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 3.50) ตามลำดับ 

  5.3. ดานการสนับสนนุ  

   5.3.1 ปจจัยการผลิต โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการ

ทำการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.80) จัดหาตนพันธุคุณภาพดี(คาเฉลี่ย 3.75) แหลงน้ำท่ีใชในการผลิต (คาเฉลี่ย 3.55) ตามลำดับ  

   5.3.2 แหลงเงินทุน โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก แหลงเงินทุนปลอดดอกเบี้ย

หรือดอกเบี้ยต่ำ (คาเฉลี่ย 3.90) แหลงเงินทุนที่สามารถผอนจายระยะยาวได (คาเฉลี่ย 3.70)แหลงเงินทุนที่เชื่อถือได (คาเฉลี่ย 

3.60) ตามลำดับ  
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของ

เกษตรกรอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน มีหัวขอท่ีสามารถนำมาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

  เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 50.31 ป และสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 

4  มีประสบการณในการปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 19.59 ป รอยละ 53.30 เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส. แรงงานในการผลิตสมเขียวหวาน 

เฉลี่ย 2.45 คน ซึ่งสอดคลองกับ นิตยา แซโซง (2561) ศึกษาแนวทางการสงเสริมการจัดการโรคฮวงลองบิงของเกษตรกรผูปลูก

สมเขียวหวาน อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.28 ป จบการศึกษาระดับชั้น

ประถมศึกษา รอยละ 65.0 เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส มี จำนวนแรงงานในการผลิตสมเขียวหวาน เฉลี่ย 2.90 คน เกษตรกรรอยละ 

97.0 เคยเขารับการฝกอบรมการผลิตสมเขียวหวาน โดยรอยละ 45.80 เขารับการฝกอบรมจำนวน 1 ครั้ง รอยละ 99.20 ไดรับการ

ฝกอบรมการผลิตสมเขียวหวานจากกรมสงเสริมการเกษตร รอยละ 78.50 ไดรับขาวสารจากเกษตรกรรายอื่น ๆ /เพื่อนบาน ซึ่งไม

สอดคลองกับ นิตยา แซโซง (2561) พบวา เกษตรกรรอยละ 83.90 ไมเคยอบรมเกี่ยวกับการจัดการโรคฮวงลองบิงในสวนสม  

และเกษตรกรสวนใหญรอยละ 86.0 ไดรับรูขาวสารดานการจัดการโรคฮวงลองบิงในสวนสม  ผานบุคคลภายนอก 

  สภาพเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 16.06 ไร/ครัวเรือน ลักษณะการถือครอง

ที่ดินสำหรับปลูกสมเขียวหวาน รอยละ 53.30 เปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 6.87 ไร ซึ่งสอดคลองกับ 

นิตยา แซโซง (2561)  พบวา เกษตรกรทั้งหมดจึงเปนเจาของที่ดินทำกินของตนเอง เฉลี่ยแลวมีพื้นที่ปลูกสม 8.23 ไรตอ

ครัวเรือน เอกพงศ จอมขันเงิน (2552) ซึ่งศึกษา ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรแบบพืช

เชิงเดี่ยวเปนการทำการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา พื้นที่การเกษตรสวนใหญเปนพื้นที่ของ

ตนเอง 

 2. สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร 

  พบวา เกษตรกรรอยละ 46.70 มีสภาพพื้นท่ีปลูกเปนหุบเขา ดินรอยละ 34.1 เปนดินรวน รอยละ 48.20 

ปลูกในรูปแบบสวนผสม แหลงน้ำ รอยละ 45.90 อาศัยน้ำฝน ซึ่งไมสอดคลองกับ จีรนันท ตันหลา (2563) ศึกษาเรื่องการ

สงเสริมการจัดการศัตรูสมเขียวหวานโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร พบวา เกษตรกรรอยละ 64.80        

มีสภาพพื้นที่ปลูกเปนพื้นที่ราบเชิงเขา รอยละ 69.30 ใชน้ำจากการขุดสระของตนเอง พิทยา สรวมศิริและคณะ (2563) 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรผูปลูกสมสายน้ำผึ้งเชียงใหมที่ไมสามารถปรับตัวจากผลกระทบของ
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   5.1.3 การส ื ่อสารแบบมวลชน โดยมีความตองการส งเสร ิมระด ับมาก ได แก  การใช

วิทยุกระจายเสียงในการใหความรู เรื่องการผลิตสมเขียวหวาน GAP (คาเฉลีย่ 3.55) รองลงมา การใชสื่อวิทยุโทรทัศนในการให

ความรู เชน รายการประเภทความรู รายการขาวและรายการสาธิต (คาเฉลี่ย 3.41) ตามลำดับ 

  5.2 ดานความรูเกี่ยวกับ GAP โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก ความรูเรื่องการจัดการคุณภาพ

กอนการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 3.61) รองลงมา ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (คาเฉลี่ย 3.50) ตามลำดับ 

  5.3. ดานการสนับสนนุ  

   5.3.1 ปจจัยการผลิต โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการ

ทำการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.80) จัดหาตนพันธุคุณภาพดี(คาเฉลี่ย 3.75) แหลงน้ำท่ีใชในการผลิต (คาเฉลี่ย 3.55) ตามลำดับ  

   5.3.2 แหลงเงินทุน โดยมีความตองการสงเสริมระดับมาก ไดแก แหลงเงินทุนปลอดดอกเบี้ย

หรือดอกเบี้ยต่ำ (คาเฉลี่ย 3.90) แหลงเงินทุนที่สามารถผอนจายระยะยาวได (คาเฉลี่ย 3.70)แหลงเงินทุนที่เชื่อถือได (คาเฉลี่ย 

3.60) ตามลำดับ  
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของ

เกษตรกรอำเภอทุงชาง จังหวัดนาน มีหัวขอท่ีสามารถนำมาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

  เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 50.31 ป และสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 

4  มีประสบการณในการปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 19.59 ป รอยละ 53.30 เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส. แรงงานในการผลิตสมเขียวหวาน 

เฉลี่ย 2.45 คน ซึ่งสอดคลองกับ นิตยา แซโซง (2561) ศึกษาแนวทางการสงเสริมการจัดการโรคฮวงลองบิงของเกษตรกรผูปลูก

สมเขียวหวาน อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน พบวา เกษตรกรสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.28 ป จบการศึกษาระดับชั้น

ประถมศึกษา รอยละ 65.0 เปนสมาชิกลูกคา ธ.ก.ส มี จำนวนแรงงานในการผลิตสมเขียวหวาน เฉลี่ย 2.90 คน เกษตรกรรอยละ 

97.0 เคยเขารับการฝกอบรมการผลิตสมเขียวหวาน โดยรอยละ 45.80 เขารับการฝกอบรมจำนวน 1 ครั้ง รอยละ 99.20 ไดรับการ

ฝกอบรมการผลิตสมเขียวหวานจากกรมสงเสริมการเกษตร รอยละ 78.50 ไดรับขาวสารจากเกษตรกรรายอื่น ๆ /เพื่อนบาน ซึ่งไม

สอดคลองกับ นิตยา แซโซง (2561) พบวา เกษตรกรรอยละ 83.90 ไมเคยอบรมเกี่ยวกับการจัดการโรคฮวงลองบิงในสวนสม  

และเกษตรกรสวนใหญรอยละ 86.0 ไดรับรูขาวสารดานการจัดการโรคฮวงลองบิงในสวนสม  ผานบุคคลภายนอก 

  สภาพเศรษฐกิจ พบวา เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 16.06 ไร/ครัวเรือน ลักษณะการถือครอง

ที่ดินสำหรับปลูกสมเขียวหวาน รอยละ 53.30 เปนพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ปลูกสมเขียวหวานเฉลี่ย 6.87 ไร ซึ่งสอดคลองกับ 

นิตยา แซโซง (2561)  พบวา เกษตรกรทั้งหมดจึงเปนเจาของที่ดินทำกินของตนเอง เฉลี่ยแลวมีพื้นที่ปลูกสม 8.23 ไรตอ

ครัวเรือน เอกพงศ จอมขันเงิน (2552) ซึ่งศึกษา ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรแบบพืช

เชิงเดี่ยวเปนการทำการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา พื้นที่การเกษตรสวนใหญเปนพื้นที่ของ

ตนเอง 

 2. สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร 

  พบวา เกษตรกรรอยละ 46.70 มีสภาพพื้นท่ีปลูกเปนหุบเขา ดินรอยละ 34.1 เปนดินรวน รอยละ 48.20 

ปลูกในรูปแบบสวนผสม แหลงน้ำ รอยละ 45.90 อาศัยน้ำฝน ซึ่งไมสอดคลองกับ จีรนันท ตันหลา (2563) ศึกษาเรื่องการ

สงเสริมการจัดการศัตรูสมเขียวหวานโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร พบวา เกษตรกรรอยละ 64.80        

มีสภาพพื้นที่ปลูกเปนพื้นที่ราบเชิงเขา รอยละ 69.30 ใชน้ำจากการขุดสระของตนเอง พิทยา สรวมศิริและคณะ (2563) 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรผูปลูกสมสายน้ำผึ้งเชียงใหมที่ไมสามารถปรับตัวจากผลกระทบของ

 

 

การเปดเสรีทางการคา พบวา เกษตรกรรอยละ 50 มีสวนสมอยูบนพ้ืนท่ีลาดชัน และใชน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติ และขุดสระกัก

เก็บน้ำไวในสวนตนเอง 

 3. ความรู เกี ่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรก พบวา 

เกษตรกรสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในระดับ

มาก โดย รอยละ 90.30 มีคะแนนจากการทดสอบความรูอยูในชวง 16- 21 คะแนน สอดคลองกับพรรณภิภักดิ์ รฐารัตนสกุล    

(2555) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจมีตอการทำเกษตรอินทรียตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)     

อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมการผลิตสมเขียวหวาน จากกรมสงเสริมการเกษตร 

บางสวนยังขาดความรูในดานการบันทึกขอมูลและตามสอบ  

 4. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของ

เกษตรกร 
  4.1 ปญหา ซึ่งดานความรู ปญหาสวนใหญ คือ ความรูเรื่องการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางถูกตอง

และปลอดภัย และดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีปญหาสวนใหญ คือ อุปกรณทางการเกษตร แตกตางกับ นิตยา แซโซง 

(2561)  พบวา เกษตรกรมีปญหาโดยรวม ระดับมาก ในประเด็นความแปรปรวนของอากาศ ราคาผลผลิตตกต่ำ ตนทุนการผลิต

สูง (ราคาพันธุ/ปุย/สารเคมีสูง) น้ำชลประทาน (ขาดแคลนแหลงน้ำ) คณิสร สมณะ(2550) ซึ่งศึกษา ตนทุนและผลตอบแทน

จากการปลูกสมสายน้ำผึ้งของเกษตรกรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง สรุป วา ปญหาดานการผลิตมีหลายดาน ตั้งแตดานปุย 

ฮอรโมน สารปองกันกำจัดศัตรูพืช  
  4.2  ขอเสนอแนะ เกษตรกรตองการใหเจาหนาที่เขามาใหความรูอยางตอเนื่อง ตองการการสนับสนุน

ปจจัยการผลิตดานตางๆ  หาตลาดในการรับซ้ือผลผลิตและแหลงจำหนายผลผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน 

 5. แนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดีของเกษตรกร        

ดานวิธีการสงเสริม เกษตรกรตองการใหเจาหนาที่เพื่อแนะนำความรูผานติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เรื่องการ

ผลิตสมเขียวหวาน GAP มากที่สุด รองลงมา ใชวิทยุกระจายเสียงในการใหความรู แตกตางกับ อรัญญา ชื่นจิต (2562) ศึกษา

เรื่องความตองการวิธีการสงเสริมการผลิตพริกของเกษตรกร ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวา เกษตรกรมีความตองการ

วิธีการสงเสริมแบบกลุม ไดแก การฝกอบรมและการถายทอดความรู    

  5.1 ดานความรู เกี ่ยวกับ GAP เกษตรการตองการความรู เรื ่องการจัดการคุณภาพกอนการเก็บเกี ่ยว 

รองลงมา ความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ แตกตางกับ แดนดอย พิกุลทอง(2553) ซึ่งศึกษา ความตองการของ

เกษตรกรในการรับการสงเสริมการเกษตรจากหนวยสงเสริมการเกษตรและสหกรณ สำนักงานภาค 3 หนวยบัญชาการทหาร

พัฒนา พบวา เกษตรกรตองการการฝกอบรมดานแมลงศัตรูพืชและโรคพืช  

  5.2 ดานการสนับสนุน ปจจัยการผลิต เกษตรกรมีความตองการการสงเสริมดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือใน

การทำการเกษตร มากท่ีสุด แหลงเงินทุน เกษตรกรมีความตองการการสงเสริมดานแหลงเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ 

แตกตางจากนิตยา แซโซง (2561)  พบวา ดานแหลงเงินทุน เกษตรกรสวนใหญมีเงินทุนจากทุนสวนตัวภายในครัวเรือน 

เกษตรกรสวนใหญจะใชวัสดุในทองถิ่นซ่ึงหลายชนิดไมตองซ้ือสามารถแลกเปลี่ยนกันจากเพ่ือนบาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย  สามารถแบงขอเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  

  1.1 ขอเสนอแนะตอเกษตรกร 

   1) จากผลการวิจัย สภาพการผลิตสมเขียวหวานของเกษตรกร สวนใหญยังอาศัยน้ำฝนในการ

ผลิตสมเขียวหวาน ดวยสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทำใหฤดูกาลและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
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เกษตรกรควรเตรียมพรอมในดานแหลงน้ำโดยการขุดสระน้ำหรือบอบาดาลเพื่อใชในการผลิตสมเขียวหวาน และควรลดการใช

สารเคมีในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูสมเขียวหวาน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร 

     2) จากผลการวิจัย ความรู เกี ่ยวกับการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดีของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความรูในระดับมาก บางสวนยังขาดความรูในดานการบันทึกขอมูลและตามสอบ 

เกษตรกรควรคนควาหาความรู ในเรื ่องการบันทึกขอมูลและตามสอบใหมากขึ ้น เพื ่อจะนำความรู มาพัฒนาการผลิต

สมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีตอไป 
  1.2 ขอเสนอแนะตอเจาหนาท่ี 

     1) จากผลการวิจัยเกษตรกรตองการใหเจาหนาที่เขามาใหความรูการผลิตสมเขียวหวานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอยางตอเนื่อง ตองการการความรูเรื่องการจัดการกอนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและ

หลังการเก็บเกี่ยว หาตลาดในการรับซื้อผลผลิตที่ไดรับรองมาตรฐาน เจาหนาที่ควรมีการถายทอดความรูใหตรงกับความ

ตองการของเกษตรกร มีการหาความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงศึกษาวิธีการถายทอดความรูแบบใหม เพื่อกระตุนการรับรู

ของเกษตรกรใหมากขึ้น 
   2) จากผลการวิจัยแนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีของเกษตรกร เกษตรกรตองการใหเจาหนาที่เพื่อแนะนำความรูผานติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

และ ใชวิทยุกระจายเสียงในการใหความรู ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกรไมมีเวลาในการเขารับการถายทอดความรูในแบบอื่น ๆ

ซึ่งการสื่อสารแบบที่เกษตรกรตองการมีขอจำกัดหลายอยาง เจาหนาที่จึงควรพัฒนาการถายทอดรูปแบบอื่นใหเหมาะสมกับ

เกษตรกรเปาหมายและตรงกับความตองการของเกษตรกร 
 2. ขอเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางเกษตรกรผูปลูกสมในพื้นที่อำเภอ

อ่ืนและเกษตรกรผูปลูกสมในพ้ืนท่ีอำเภอทุงชาง เพ่ือใชเปนขอมูลการวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนานตอไป  

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานสินคาอินทรีย

ของเกษตรกร เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตสมเขียวหวานตามมาตรฐานสินคาอินทรียของเกษตรกร เกษตรกรอำเภอทุงชาง 

จังหวัดนาน ตอไป 
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การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

ไมตรี กราบทูล1* นารีรัตน์  สีระสาร2 และบำเพ็ญ เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตลำไย  
3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564  จำนวน 247 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ ที ่ระดับความคลาดเคลื ่อน 0.05 ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 153 ราย รวบรวมข้อมูลโดยวิธีสุ ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ เฉลี่ย 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประสบการณ์ในการปลูกลำไย เฉลี่ย 18 ปี แรงงานในครัวเรือนในการผลิตลำไย 2 คน ผลผลิตลำไยเฉลี่ย 1,176.21 กิโลกรัมต่อไร่  
2) สภาพการผลิตเลือกพันธ์ุที่ต้านทานโรค ใช้แหล่งน้ำจากสระน้ำ ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชและแมลงในการผลิตลำไย 9 ครั้งต่อปี มีการ
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานทางการปฏิบัติที่ดี 3) เกษตรกรการเลือกต้นพันธุ์ที่ดี ปลอดโรค ตรงตามพันธุ์  ไม่มีสิ่งเจือปน 
(ระดับมาก) การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก (ระดับมาก) 4 ) ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ,แหล่งจำหน่ายผลผลิตมีจำนวน
น้อย,ปริมาณผลผลิตต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน ข้อเสนอแนะการรวมเป็นกลุ่ม เพ่ือสร้างอำนาจการต่อรองราคาจาก
พ่อค้าคนกลางให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต 
 
คำสำคัญ : การส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จังหวัดพะเยา 
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การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

ไมตรี กราบทูล1* นารีรัตน์  สีระสาร2 และบำเพ็ญ เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตลำไย  
3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564  จำนวน 247 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ ที ่ระดับความคลาดเคลื ่อน 0.05 ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 153 ราย รวบรวมข้อมูลโดยวิธีสุ ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ เฉลี่ย 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประสบการณ์ในการปลูกลำไย เฉลี่ย 18 ปี แรงงานในครัวเรือนในการผลิตลำไย 2 คน ผลผลิตลำไยเฉลี่ย 1,176.21 กิโลกรัมต่อไร่  
2) สภาพการผลิตเลือกพันธ์ุที่ต้านทานโรค ใช้แหล่งน้ำจากสระน้ำ ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชและแมลงในการผลิตลำไย 9 ครั้งต่อปี มีการ
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานทางการปฏิบัติที่ดี 3) เกษตรกรการเลือกต้นพันธุ์ที่ดี ปลอดโรค ตรงตามพันธุ์  ไม่มีสิ่งเจือปน 
(ระดับมาก) การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก (ระดับมาก) 4 ) ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ,แหล่งจำหน่ายผลผลิตมีจำนวน
น้อย,ปริมาณผลผลิตต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน ข้อเสนอแนะการรวมเป็นกลุ่ม เพ่ือสร้างอำนาจการต่อรองราคาจาก
พ่อค้าคนกลางให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต 
 
คำสำคัญ : การส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จังหวัดพะเยา 
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The Using Technology Longan Production of Farmers in Chiangkham District,  
                     Phayao Province 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions, (2) technology 
longan Production condition, 3) using technology longan Production, 4) problems and recommendations on 
extension of use of longan production technology. 
 The population consisted of 2 4 7  longan farmers, Chiang Kham District, Phayao Province who 
registered with the Department of Agricultural Extension in the production year of 2020/ 2021.  The 153-
sample size was based on Taro Yamane formula with the error value of 0. 05.  Structured interviews were 
used for data collection.  Statistics used were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard 
deviation and ranking. 
 The results indicated the following:  ( 1)  Most of the farmers were male, the average age of 55 years 
and graduated from primary school, the average of experience cultivation longan was 18 years, and average 
household labor in longan production was 2 people, average yield of 1,176. 21 kg/ rai.  ( 2)  production 
conditions select disease-resistant varieties for planting, use the water source from the pool, longan irrigation 
during the preparation stage averaged 5times per year, using chemical pesticides, system of good practice 
standards has been followed, (3) farmers choose good seedlings, disease-free and matched to the species, 
no impurities (Most), weeding before planting (Most). (4) the problem of low production prices, there were 
few sources of production, low productivity, high labor costs, lack of investment. Suggestions for integration 
into to create bargaining power from middlemen, there were practical guidelines in the same direction also 
reduce the cost of production caused by grouping together to buy production factors. 
 
Keywords: Agriculture extension, Using Technology longan production, Good agricultural practices standards, Phayao Province  
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บทนำ 
 ลำไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ปลูกลำไยของประเทศไทยส่วนมากอยู่ทาง

ภาคเหนือของไทย จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการผลิตลำไยเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นของภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2563 
จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 96,780 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 79,737 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2563) กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้มีการคัดเลือกพืชในพื้นที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด และส่งเสริมให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถ่ิน ต้ังแต่ปี 2562 เพ่ือสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอัตลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้คัดเลือก “ลำไย” เป็นไม้ผลตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นพ้ืนเป้าหมายในการส่งเสริมตามโครงการฯ และมีพ้ืนที่ปลูกลำไยมาก
เป็นอันดับหน่ึงของจังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ.2563  มีพ้ืนที่ปลูกลำไย จำนวน 34,397 ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 28,081 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 750 กิโลกรัม (สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, 2564)  
 การผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาท่ีผ่านมา ประสบปัญหาของการผลิตลำไยในหลายด้าน 
เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลำไยในฤดูด้อยคุณภาพและล้นตลาด ปัญหาด้านการปฏิบัติดูแลรักษาที่
เกษตรกรยังคงมีการยึดติดวิธีการผลิตลำไยแบบด้ังเดิม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูลำไย ปัญหาสารพิษ
จากสารเคมีที่ปนเปื้อนไปกับผลผลิตลำไย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างย่ิง การจัดการสวนลำไย
ที่ถูกวิธีช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลผลิตลำไย ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ลำไยโดยเฉพาะเมื่อเกษตรกรมีการจัดการสวนลำไยโดยการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วย 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา เพื่อที่จะได้นำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
พัฒนาการผลิตลำไยของเกษตรกรในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพ สามารแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ ลด
ต้นทุนในการผลิต ลดการใช้แรงงานในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตลำไยในฤดูด้อยคุณภาพ และปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

วัตถุประสงค์ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตลำไย
ของเกษตรกร 3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 

วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำไย 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564  จำนวน 247 ราย  กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 153 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ตอน 
ได้แก่ 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตลำไยของเกษตรกร 3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย
ของเกษตรกร 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร  โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นในตอนที่ 3 เท่ากับ 0.825  ตอนที่ 4.1 เท่ากับ 0.858 และตอนที่ 4.2 เท่ากับ 0.890 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การจัดอันดับ โดยนำคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจัดอันดับตามเกณฑ์ คะแนนน้ำหนักเฉลี่ย ดังน้ี 1.00 - 1.80 เท่ากับน้อย
ที่สุด 1.81 - 2.60 เท่ากับน้อย 2.61 - 3.40 เท่ากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เท่ากับมาก 4.21 - 5.00 เท่ากับมากที่สุด 
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ภาคเหนือของไทย จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการผลิตลำไยเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นของภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2563 
จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 96,780 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 79,737 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2563) กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้มีการคัดเลือกพืชในพื้นที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด และส่งเสริมให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถ่ิน ต้ังแต่ปี 2562 เพ่ือสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอัตลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้คัดเลือก “ลำไย” เป็นไม้ผลตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นพ้ืนเป้าหมายในการส่งเสริมตามโครงการฯ และมีพ้ืนที่ปลูกลำไยมาก
เป็นอันดับหน่ึงของจังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ.2563  มีพ้ืนที่ปลูกลำไย จำนวน 34,397 ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 28,081 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 750 กิโลกรัม (สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, 2564)  
 การผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาท่ีผ่านมา ประสบปัญหาของการผลิตลำไยในหลายด้าน 
เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลำไยในฤดูด้อยคุณภาพและล้นตลาด ปัญหาด้านการปฏิบัติดูแลรักษาที่
เกษตรกรยังคงมีการยึดติดวิธีการผลิตลำไยแบบด้ังเดิม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาโรคและแมลงศัตรูลำไย ปัญหาสารพิษ
จากสารเคมีที่ปนเปื้อนไปกับผลผลิตลำไย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างย่ิง การจัดการสวนลำไย
ที่ถูกวิธีช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลผลิตลำไย ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ลำไยโดยเฉพาะเมื่อเกษตรกรมีการจัดการสวนลำไยโดยการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วย 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา เพื่อที่จะได้นำข้อมูลผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
พัฒนาการผลิตลำไยของเกษตรกรในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพ สามารแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ ลด
ต้นทุนในการผลิต ลดการใช้แรงงานในการผลิต ลดปัญหาผลผลิตลำไยในฤดูด้อยคุณภาพ และปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

วัตถุประสงค์ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตลำไย
ของเกษตรกร 3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 

วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำไย 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564  จำนวน 247 ราย  กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 153 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ตอน 
ได้แก่ 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการผลิตลำไยของเกษตรกร 3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย
ของเกษตรกร 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร  โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นในตอนที่ 3 เท่ากับ 0.825  ตอนที่ 4.1 เท่ากับ 0.858 และตอนที่ 4.2 เท่ากับ 0.890 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การจัดอันดับ โดยนำคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจัดอันดับตามเกณฑ์ คะแนนน้ำหนักเฉลี่ย ดังน้ี 1.00 - 1.80 เท่ากับน้อย
ที่สุด 1.81 - 2.60 เท่ากับน้อย 2.61 - 3.40 เท่ากับปานกลาง 3.41 - 4.20 เท่ากับมาก 4.21 - 5.00 เท่ากับมากที่สุด 

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจยั 
         1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 79.1 มีอายุเฉลี่ย 55 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52.9 มีประสบการณ์ในการปลกูลำไย เฉลี่ย 18 ปี ใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง ร้อยละ 68.6 มีพ้ืนที่
ปลูกลำไย เฉลี่ย 8.14  ไร่ มีแรงงานในครัวเรือนในการผลิตลำไย จำนวน 2 คน มีผลผลิตลำไยเฉลี่ย 1,176.21 กิโลกรัมต่อไร่ มี
รายได้จากการผลิตลำไย เฉลี่ย 64,904.57 บาทต่อป ีและมีรายจ่ายในการผลิตลำไย เฉลี่ย 30,941.18 บาทต่อป ี
       2. สภาพการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรไม่เก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ร้อยละ 64.1 
ปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 98.0 เลือกพันธ์ุ ที่ต้านทานโรค ร้อยละ 83.7 ใช้แหล่งน้ำจากสระ
น้ำ ร้อยละ 68.5 การให้น้ำระยะเตรียมต้น 6 ครั้งต่อปี การให้น้ำระยะออกดอกเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี การให้น้ำระยะติดผล/สร้าง
ผลเฉลี่ย 14 ครั้งต่อปี ใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณ ต่อไร่ต่อปี เฉลี่ย 52.18 กิโลกรัม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ ต่อไร่ต่อปี เฉลี่ย 162.23 
กิโลกรัม พบโรคราดำ ร้อยละ 76.5 พบการทำลายของหนอนคืบกินใบ ร้อยละ75.2 ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชและแมลง เฉลี่ย 9 
ครั้งต่อป ีมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตช่วยกระตุ้นการออกดอก ร้อยละ 98.0 ไม่มีการตัดแต่งช่อผลลำไย ร้อยละ 79.7 ใช้
ขนาดผลเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 76.5 มีการปฏิบัติตามระบบ GAP ร้อยละ 55.6 ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ร้อยละ 
100.0 เก็บเกี่ยวแล้วขายทันที รูปแบบลำไยสดร่วง ร้อยละ 93.5 มีการตัดแต่งกิ่งลำไย ร้อยละ 97.4 มีการควบคุมทรงพุ่มแบบ
เต้ีย ร้อยละ 88.9 และมีการเผาทำลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ร้อยละ 48.4  

3. การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย อยู่ระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.43) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับ 1 การเลือกต้นพันธ์ุที่ดี ปลอดโรค และตรงตามสายพันธ์ุ ไม่มี
สิ่งเจือปน (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมา อันดับ 2 การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.93) อันดับ 3 ใช้สารเคมีป้องกัน
กำจัดโรคพืช ให้ถูกต้องตามอาการของโรคและแมลง และใช้ตามท่ีฉลากระบุ (ค่าเฉลี่ย 3.88) การวางแผนการผลิต เช่น รอบ
การใส่ปุ๋ย การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.80) การเตรียมดินก่อนการปลูก เช่น การไถดะ การไถพรวน เป็นต้น 
(ค่าเฉลี่ย 3.61) และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ค่าเฉลี่ย 3.44) การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูก เพื่อวางแผนการบำรุงดิน 
(ค่าเฉลี่ย 3.40) การแช่ก่ิงพันธ์ุด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช หรือสารชีวภัณฑ์ก่อนปลูกหรือชำลงถุงดำ (ค่าเฉลี่ย 3.27) 
การใช้เครื่องจักรกลช่วยในการปลูก (ค่าเฉลี่ย 2.79) และอันดับสุดท้ายการใช้เครื่องจักรกลช่วยในการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 1.97) 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 

ประเด็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความหมาย อันดับ 

1.การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูก เพื่อวางแผนการบำรุงดิน 3.40 0.955 ปานกลาง 7 
2.การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก 3.93 0.817 มาก 2 
3.การเตรียมดินก่อนการปลูก เช่น การไถดะ การไถพรวน  3.61 1.053 มาก 5 
4.การเลือกต้นพันธุ์ที่ดี ปลอดโรค และตรงตามสายพันธุ์ ไม่มีสิ่งเจือปน 4.20 0.701 มาก 1 
5.การแช่กิ่งพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชหรือสารชีวภัณฑ์ก่อนปลูกหรือชำลงถุงดำ 3.27 0.934 ปานกลาง 8 
6.การใช้เคร่ืองจักรกลช่วยในการปลูก 2.79 1.244 ปานกลาง 9 
7.การวางแผนการผลิต เช่น รอบการใส่ปุ๋ยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช  3.80 0.789 มาก 4 
8.ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3.44 1.025 มาก 6 
9.ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ให้ถูกต้องตามอาการของโรคและแมลงและใช้ตามที่ฉลาก

ระบุ 
3.88 0.697 มาก 3 

10.การใช้เคร่ืองจักรกลช่วยในการเก็บเก่ียว 1.97 1.163 น้อย 10 
ค่าเฉลี่ย 3.43 0.938 มาก  
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4. ปัญหาการผลิตและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 
1) ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย พบว่า ในภาพรวมระดับของปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับ 1 เกษตรกรมีปัญหาในด้านอื่น ๆ (ราคาผลผลิตตกต่ำ,แหล่ง
จำหน่ายผลผลิตมีจำนวนน้อย,ปริมาณผลผลิตต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน) ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) รองลงมาอันดับ 2 
เกษตรกรมีปัญหาในด้านการปลูกและการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ย 3.76) อันดับ 3 เกษตรกรมีปัญหาในด้านการเตรียมดิน และด้านการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.09) และอันดับ 5 เกษตรกรมีปัญหาในด้านการเตรียมพันธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 2.80) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมระดับปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย  

n = 153 
ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

1. ด้านการเตรียมดิน 3.09 1.081 ปานกลาง 3 
2. ด้านการเตรียมพันธุ์ 2.80 1.127 ปานกลาง 5 
3. ด้านการปลูกและการดูแลรักษา 3.76 0.935 มาก 2 
4. ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3.09 1.175 ปานกลาง 3 
5.ด้านอื ่นๆ (ราคาผลผลิตตกต่ำ ,แหล่งจำหน่าย

ผลผลิตมีจำนวนน้อย,ปริมาณผลผลิต
ต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน) 

4.15 0.922 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 3.37 1.048 ปานกลาง  
  
  2) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมระดับของ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมระดับข้อเสนอแนะอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับ 1 ด้านการเตรียมพันธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 4.13) อันดับ 2 ด้านการปลูก
และการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ย 3.98) อันดับ 3 ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.89) และอันดับ 4 ด้านการเตรียมดิน 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมระดับข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร  

   n = 153 
ประเด็นข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

การผลิตลำไย 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

1. ด้านการเตรียมดิน 3.82 0.924 มาก 4 
2. ด้านการเตรียมพันธุ์ 4.13 0.951 มาก 1 
3. ด้านการปลูกและการดูแลรักษา 3.98 0.930 มาก 2 
4. ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3.89 0.941 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 3.95 0.936 มาก  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  มี
ประเด็นมาอภิปราย ดังน้ี 
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4. ปัญหาการผลิตและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 
1) ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย พบว่า ในภาพรวมระดับของปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับ 1 เกษตรกรมีปัญหาในด้านอื่น ๆ (ราคาผลผลิตตกต่ำ,แหล่ง
จำหน่ายผลผลิตมีจำนวนน้อย,ปริมาณผลผลิตต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน) ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) รองลงมาอันดับ 2 
เกษตรกรมีปัญหาในด้านการปลูกและการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ย 3.76) อันดับ 3 เกษตรกรมีปัญหาในด้านการเตรียมดิน และด้านการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.09) และอันดับ 5 เกษตรกรมีปัญหาในด้านการเตรียมพันธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 2.80) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมระดับปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย  

n = 153 
ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

1. ด้านการเตรียมดิน 3.09 1.081 ปานกลาง 3 
2. ด้านการเตรียมพันธุ์ 2.80 1.127 ปานกลาง 5 
3. ด้านการปลูกและการดูแลรักษา 3.76 0.935 มาก 2 
4. ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3.09 1.175 ปานกลาง 3 
5.ด้านอื ่นๆ (ราคาผลผลิตตกต่ำ ,แหล่งจำหน่าย

ผลผลิตมีจำนวนน้อย,ปริมาณผลผลิต
ต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน) 

4.15 0.922 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 3.37 1.048 ปานกลาง  
  
  2) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมระดับของ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมระดับข้อเสนอแนะอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเด็น พบว่า อันดับ 1 ด้านการเตรียมพันธ์ุ (ค่าเฉลี่ย 4.13) อันดับ 2 ด้านการปลูก
และการดูแลรักษา (ค่าเฉลี่ย 3.98) อันดับ 3 ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.89) และอันดับ 4 ด้านการเตรียมดิน 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมระดับข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร  

   n = 153 
ประเด็นข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

การผลิตลำไย 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย อันดับ 

1. ด้านการเตรียมดิน 3.82 0.924 มาก 4 
2. ด้านการเตรียมพันธุ์ 4.13 0.951 มาก 1 
3. ด้านการปลูกและการดูแลรักษา 3.98 0.930 มาก 2 
4. ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 3.89 0.941 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 3.95 0.936 มาก  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  มี
ประเด็นมาอภิปราย ดังน้ี 

 
 

1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
    1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร 
  1) เพศ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 79.1 เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ พัชรา แสนสุข และคณะ (2564) ศึกษา
เรื่อง โมเดลการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตลำไยสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.7 อาจเน่ืองมาจาก สังคมไทยเห็นว่าเพศชายมีความแข็งแรงมากกว่าเพศหญิง และ
มีความสามารถในการปกป้อง คุ้มครองสมาชิกภายในครอบครัว และมีอำนาจในการตัดสินใจคิดทำการต่างๆ ในครอบครัวได้ 
  2) อายุ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55.63 ปี สอดคล้องกับ พัชรา แสนสุข และคณะ (2564)  พบว่า เกษตรกร
มีอายุเฉลี่ย 55.22 ปี แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวัยกลางคน และแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ในการผลิตลำไย 
  3) ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล 
และคณะ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับข้ันพ้ืนฐาน 
  1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
  1) ประสบการณ์ในการผลิตลำไย พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตลำไยเฉลี่ย 18.95  ปี ไกล้เคียงกับ 
พัชรา แสนสุข และคณะ (2564) พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์การในการปลูกลำไย เฉลี่ย 17.70 ปี แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีการสืบทอดอาชีพการทำสวนลำไยมาจากบรรพบุรุษแล้ว 
  2) จำนวนแรงงานในการผลิตลำไย พบว่า เกษตรกรมีจำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.50 คน สอดคล้องกับ 
ปริศนา หาญวิริยะพันธ์ุ (2560) พบว่า เกษตรกรแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.43 คน อาจเน่ืองมากจาก ในครัวเรือนเกษตรกร มี
วัยแรงงานอยู่ 2 – 3 คน  
  2. สภาพการผลิตลำไยและการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร  
   จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกลำไย เฉลี่ย 8.14 ไร่ ปลูกลำไยพันธ์ุอีดอ มีการตัดแต่งกิ่ง และ
ช่อผลลำไย มีการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์โดยการหว่าน มีแหล่งน้ำคือ สระน้ำและน้ำฝน ให้น้ำโดยท่อและสายยาง มีการป้องกัน
กำจัดโรคพืชและแมลง มีดัชนีการเก็บเกี่ยวโดยใช้ลักษณะผิวและขนาดผลลำไย มีการเก็บเกี่ยวแบบลูกร่วง  มีผลผลิตลำไย 
เฉลี่ย 1,176.21 กิโลกรัมต่อไร่ ไกล้เคียงและสอดคล้องกับ นพรัตน์ จิโน (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีการตัดแต่ง
ช่อผลลำไยของสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกลำไย เฉลี่ย 9.50 ไร่ 
ปลูกลำไยพันธ์ุอีดอ มีการตัดแต่งกิ่งลำไย วิธีการใส่ปุ๋ยด้วยการหว่าน วิธีการให้น้ำลำไยโดยท่อและสายยาง วิธีการกำจัดวัชพืช
ด้วยแรงงานคน มีวิธีป้องกันกำจัดแมลง ใช้ขนาดผลเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวแบบลูกร่วง มีผลผลิตลำไย เฉลี่ย  1,342 
กิโลกรัมต่อไร่ และสอดคล้องกับ ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์ (2560) ที่ศึกษาระบบการผลิตและการตลาดลำไยสดส่งออก พบว่า 
เกษตรกรตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มและตัดแต่งทุกปีหลังการเก็บเกี่ยวลำไย  
        3. การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 

                จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกร มีระดับการการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยอยู่ในระดับมาก ใน 6 ประเด็น 
ได้แก่ การเลือกต้นพันธุ์ที่ดี การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ให้ถูกต้องตามอาการและใช้
ตามที่ฉลากระบุ การวางแผนการผลิต การเตรียมดินก่อนการปลูก และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สอดคล้องกับ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล 
และคณะ (2562) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกร ทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากเกษตรกร
ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม เพ่ือให้มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน นำไปสู่การได้มาซึ่งการ
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มมีูลค่าเพ่ิม สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ตัวเกษตรกรและครอบครัวอย่างย่ังยืน 
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        4. ปัญหาในการผลิตและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 
  4.1 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย มีมาก
ที่สุดในประเด็นย่อย ได้แก่ ปัญหาในด้านปุ๋ยเคมีราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ำ ค่าจ้างแรงงานสูง และปริมาณผลผลิตต่ำ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล และคณะ (2562) พบว่า เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการผลิต และราคาลำไยที่ตกต่ํา
   4.2 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของ
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ในประเด็นด้านการ
เตรียมพันธุ์  ด้านการปลูกและการดูแลรักษา ด้านการเก็บเกี ่ยวผลผลิต และด้านการเตรียมดิน ตามลำดับ อาจเนื่องด้วย
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตลำไยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และการปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาของการผลิต  

      ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้   
   ผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
พบปัญหาหลายประเด็นที่จำเป็นต้องเสนอแนะ เพ่ือนำไปสู่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย โดยนำผลการวิจัยน้ีไปใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ดังน้ี 
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อตัวเกษตรกร 
  1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55 ปี แสดงว่าเกษตรกรยังมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการทำการเกษตรอยู่ 
สามารถรับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี และนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการผลิตได้ จึงควรแสวงหาความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต 
  2) จากข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตลำไยเฉลี่ย 18 ปี แสดงว่าเกษตรกรสืบทอด
อาชีพการทำสวนลำไยมาจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน มีจำนวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน  ซึ่งมีจำนวนแรงงานในครัวเรือนน้อย 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานจึงควรมีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาใช้ทดแทนแรงงานคน  
  1.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ 
  1) เจ้าหน้าท่ีควรมีการใช้หลักสูตร วิธีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ที่ทำให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ควรเน้นกิจกรรมทีม่ีการฝึกปฏิบัติ และการสาธิต เพื่อฝึกฝนให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท้ 
สามารถนำไปปฏิบัติเองได้จริง 
  2) เจ้าหน้าที่ควรมีการลงพ้ืนที่ติดตามการดำเนินงานในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ เมื่อเกษตรกร
ประสบปัญหาในด้านกระบวนการผลิตจะได้แนะนำ และแก้ปัญหาได้อย่างทันถ่วงที   
  1.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1) ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการร่วมกันในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายดา้น
การเกษตรโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือราคาผลผลิตตกต่ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้าน
การพัฒนาผลผลิต และการรับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
  2) ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเด้านการรวมกลุ่มเป็นองคก์รเกษตรกร สนับสนุน
การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพ่ือปลูกฝังการรักในอาชีพทางการเกษตรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม 

   2. ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป  
   1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรพื้นที่อำเภออื่นในสภาพ
พ้ืนที่ที่แตกต่างกันในจังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยในระดับจังหวัดต่อไป 
  2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
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        4. ปัญหาในการผลิตและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร 
  4.1 ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตลำไย มีมาก
ที่สุดในประเด็นย่อย ได้แก่ ปัญหาในด้านปุ๋ยเคมีราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ำ ค่าจ้างแรงงานสูง และปริมาณผลผลิตต่ำ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล และคณะ (2562) พบว่า เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการผลิต และราคาลำไยที่ตกต่ํา
   4.2 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของ
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ในประเด็นด้านการ
เตรียมพันธุ์  ด้านการปลูกและการดูแลรักษา ด้านการเก็บเกี ่ยวผลผลิต และด้านการเตรียมดิน ตามลำดับ อาจเนื่องด้วย
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตลำไยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และการปฏิบัติแต่ละช่วงเวลาของการผลิต  

      ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้   
   ผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
พบปัญหาหลายประเด็นที่จำเป็นต้องเสนอแนะ เพ่ือนำไปสู่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย โดยนำผลการวิจัยน้ีไปใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ดังน้ี 
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อตัวเกษตรกร 
  1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55 ปี แสดงว่าเกษตรกรยังมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการทำการเกษตรอยู่ 
สามารถรับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี และนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการผลิตได้ จึงควรแสวงหาความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิต 
  2) จากข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตลำไยเฉลี่ย 18 ปี แสดงว่าเกษตรกรสืบทอด
อาชีพการทำสวนลำไยมาจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน มีจำนวนแรงงานในครัวเรือน 2 คน  ซึ่งมจีำนวนแรงงานในครัวเรือนน้อย 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานจึงควรมีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาใช้ทดแทนแรงงานคน  
  1.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ 
  1) เจ้าหน้าท่ีควรมีการใช้หลักสูตร วิธีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ที่ทำให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ควรเน้นกิจกรรมทีม่ีการฝึกปฏิบัติ และการสาธิต เพื่อฝึกฝนให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท้ 
สามารถนำไปปฏิบัติเองได้จริง 
  2) เจ้าหน้าที่ควรมีการลงพ้ืนที่ติดตามการดำเนินงานในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ เมื่อเกษตรกร
ประสบปัญหาในด้านกระบวนการผลิตจะได้แนะนำ และแก้ปัญหาได้อย่างทันถ่วงที   
  1.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1) ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการร่วมกันในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายดา้น
การเกษตรโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือราคาผลผลิตตกต่ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้าน
การพัฒนาผลผลิต และการรับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเกษตรได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
  2) ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเด้านการรวมกลุ่มเป็นองคก์รเกษตรกร สนับสนุน
การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพ่ือปลูกฝังการรักในอาชีพทางการเกษตรให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม 

   2. ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป  
   1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรพื้นที่อำเภออื่นในสภาพ
พ้ืนที่ที่แตกต่างกันในจังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยในระดับจังหวัดต่อไป 
  2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกรในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขนิษฐา บุญค ามา1 นารีรัตน์  สีระสาร2 และบ าเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร ประชากร คือ เกษตรกรผู้ขึ้น

ทะเบียนปลูกกาแฟ ในปี2563 จ านวน 169 ราย ใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
119 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS และใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ถือครองที่ดินเฉลี่ย 28 ไร่ มีประสบการณ์ในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3 ปี ต้นทุนการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3,219 บาท/ไร่/ปี มีรายได้ใน
การจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 66,361 บาท/ปี 2) พื้นที่ปลูกกาแฟเป็นที่ลาดเชิงเขา เป็นดินร่วน ปลูกกาแฟแซม/ผสมพืชอ่ืน มีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 541 กิโลกรัม/ไร่/ปี 3) เกษตรกรมีความรู้ระดับมากที่สุด เรื่องสายพันธ์ุกาแฟที่นิยมปลูกในประเทศไทย เช่น 
พันธุ์อาราบิก้าและพันธ์ุโรบัสต้า 4) เกษตรกรมีปัญหาการรวมกลุ่มผู ้ปลูกกาแฟไม่เข้มแข็งในระดับปานกลาง เกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อรองทางการค้า และมีการก าหนดราคาเป็นมาตรฐาน มีแหล่งรับซื้อที่
แน่นอน 5) เกษตรกรมีความต้องการความรู้เรื ่องการตัดแต่งกิ่ง วิธีส่งเสริมแบบดูงาน และการติดตามให้ค าปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ ดังน้ันแนวทางการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่ม เพิ่มองค์
ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่ง มีการจัดศึกษาดูงาน ณ แปลงหรือกลุ่มกาแฟที่ประสบความส าเร็จ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ส่งเสริม และควรมีการติดตาม ให้ค าปรึกษา อย่างสม ่าเสมอ 

 
ค าส าคัญ แนวทางการส่งเสริม กาแฟ อ าเภอทองผาภูมิ 
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2 ,3 อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Extension Guidelines of Coffee Production for Farmer in Thongphaphum District 
Kanchanaburi Province 

 

Khanitta  Booncomma1 Nareerut  Seerasarn2 Bumpen  Keowan3 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study extension guidelines of coffee production.  The 

population consisted of 1 6 9  coffee farmers in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province who 
registered with the Department of Agricultural Extension in production year of 2021. The 119 sample size 
was based on Taro Yamane formula with error value of 0 . 0 5 .  Structured interviews were used for data 
collection.  Data were analyzed by SPSS program and descriptive statistics.  1 )  Most of farmers were male 
with average of age 49.33 years and finished from high school, average land holding 28 rai, average of 
3 years of coffee production experience, average coffee production cost 3,219 baht/rai/year, an average 
income from selling products of 66 ,361 baht/year. 2) The coffee plantation area were foothill slopes, 
loam, grown coffee and other crops grown as well. The average use of organic fertilizers was 541 kg/rai/year. 
3) Farmers were highest level of knowledge about popular coffee species grown in Thailand such as Arabica 
and Robusta.  4 )  Farmers was problems in gathering coffee growers that were not strong at the moderate 
level.  Farmers were suggested that farmers join groups to negotiate trade and prices were set as standard, 
the exact source of purchase. 5) Farmers need knowledge with pruning. How to extension a visits and follow 
up from staff.  Therefore, extension guidelines for officers should encourage farmers to importance of 
integration, increase knowledge of pruning, visiting, successful plots or groups of coffee, online media were 
extension to famer and regular follow-up and advice. 

 
Keywords : Extension, Coffee production, Thongphaphum District 
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บทน า 
การบริโภคกาแฟของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง  10 ปี ที่ผ่านมาการบริโภคกาแฟของโลกเติบโต

เฉลี ่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี [1] ซึ ่งอุตสาหกรรมกาแฟไทยก็มี แนวโน้มเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน จึงถือเป็นโอกาส  ให้
อุตสาหกรรมกาแฟไทยเพิ่มผลผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กาแฟใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหน่ึงของไทยที่ท ารายได้ให้เกษตรกร ปีละประมาณ 2 พันล้านบาท โดยปีการผลิต 
2562/63 เน้ือที่ให้ผลผลิต 214,294 ไร่ แยกเป็นเน้ือที่ พันธ์ุอาราบิก้า 87,159 ไร่ พันธ์ุโรบัสต้า 127,135 ไร่ ผลผลิต 18,598 ตัน
แยกเป็นผลผลิตอาราบิก้า 8,553 ตัน โรบัสต้า 10,045 ตัน โดยเน้ือที่อยู่ในภาคใต้ร้อยละ 58.47 ภาคเหนือร้อยละ 39.82 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.86 และภาคกลางร้อยละ 0.85 แต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการ
น าเข้ากาแฟจากต่างประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่หน่ึงที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอ
ทองผาภูมิสามารถปลูกกาแฟได้ทั้งสองสายพันธุ์คืออาราบิก้า และโรบัสต้า แต่พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะปลูกได้แค่พันธุ์โรบัสต้า 
อ าเภอทองผาภูมิ มีพื้นที่ปลูกกาแฟจ านวน 1,167 ไร่ โดยต าบลที่มีการปลูกมากที่สุดอยู่ที่ต าบลชะแล จ านวน 814 ไร่  [2] 
เกษตรกรส่วนมากจะปลูกแซมในร่องสวนยางพารา เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมายางพาราราคาตกต ่าท าให้เกษตรกรมี
รายได้จากการท าสวนยางลดลง เกษตรกรจึงปลูกกาแฟแซมสวนยางพาราเพื่อเป็นรายได้เสริม แต่ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ยังต ่า 
เน่ืองจากส่วนมากเป็นเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ และราคาจ าหน่ายผลผลิตก็ต ่ากว่าท้องตลาด เน่ืองจากผลผลิต
กาแฟไม่ได้มาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกรในอ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร อย่างยั่งยืนต่อไป 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรที่การศึกษา คือ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกกาแฟ

กับส านักงานเกษตรอ าเภอทองผาภูมิ ในปี2563 จ านวน 169 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ มี
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 119 ราย จากน้ันสุ่มตัวอย่าง โดยการก าหนดสัดส่วนตัวอย่างรายต าบล และ
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนใน 
แต่ละต าบล เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการจัดอันดับ โดยน าคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจัดอันดับตามเกณฑ์ คะแนนน ้าหนักเฉลี่ยดังน้ี 1.00 - 1.80 
หมายถึง น้อยที่สุด 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก และ 4.21 - 5.00 
หมายถึง มากที่สุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 พบว่า เกษตรกร รอ้ยละ 52.10 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49 ปี ร้อยละ 23.50 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 84.90 มีอาชีพหลักคือท าการเกษตร ยางพารา ไม้ผล พืชไร่ โดยท าสวนกาแฟเป็นอาชีพรอง ได้รับ
การอบรมเรื่องกาแฟเฉลี่ย 1 ครั้ง ร้อยละ 84.90 ได้รับการอบรมจากส านักงานเกษตร เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 22 ไร่
ร้อยละ 85.70 เป็นพื้นที่ของตัวเอง มีขนาดพื้นที่ปลูกกาแฟเฉลี่ย 3 ไร่ มีประสบการณ์ในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3 ปี  แรงงานที่ใช้
เฉลี่ย 2 คน ร้อยละ 99.20 มีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง ต้นทุนการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3,219 บาท/ไร่/ปี รายได้เฉลี่ย 66,631 บาท/ปี 
ราคาจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 203 บาท/กิโลกรัม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 678 กิโลกรัม/ปี มีรายจ่ายในการท าการเกษตรรวมเฉลี่ย 
21,128 บาท มีภาระหน้ีสินเฉลี่ย 62,667 บาท  
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 2. สภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกร ดังน้ี 

 พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 61.30 มีพื้นที่ปลูกกาแฟแบบที่ลาดเชิงเขา ร้อยละ 51.30 เป็นดินร่วน ร้อยละ 84.00 
ปลูกกาแฟแบบสวนแซม/ผสมพืชอ่ืน ต้นกาแฟมีอายุเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 84.90 ปลูกกาแฟพันธ์ุโรบัสต้า มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการ
ผลิตเฉลี่ย 80.00 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตเฉลี่ย 541 กิโลกรัม/ไร่/ปี ร้อยละ 68.10 ก าจัดวัชพืชโดย
แรงงานคน ร้อยละ 58.80 ไม่มีการก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 100 ใช้น ้าฝน ร้อยละ 76.50 มีแหล่งน ้าไม่เพียงพอต่อ
การใช้ในการเกษตร ร้อยละ 64.70 ยังไม่มีการเก็บผลผลิต และ ร้อยละ 35.30 มีการเก็บผลสีแดงเท่าน้ัน ร้อยละ 16.80 ขาย
ผลสด ร้อยละ 76.20 จ าหน่ายผ่านกลุ่มแปลงใหญ่  
 3. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

ความรู้เก่ียวกับการผลิตกาแฟของเกษตรกร เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.80 โดยจ านวน 
ข้อที่ตอบถูกน้อยที่สุด 11 ข้อ สูงสุด 15 ข้อ  และค่าเฉลี่ย 14.13 ค าถามความรู้ที่มีผู้ตอบได้ถูกต้องมากที่สุด ร้อยละ 100.00 
ได้แก่ สายพันธ์ุกาแฟที่นิยมปลูกในประเทศไทยคือ อาราบิก้า และโรบัสต้า, สามารถปลูกกาแฟแซมในร่องสวนยางได้, กาแฟจะ
เริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 3 ปี, ควรเก็บผลกาแฟที่มีผลแดงสุกเท่านั้น(เชอรี่) และ กาแฟ3 in1 คือกาแฟ
ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกาแฟ น ้าตาล และครีมเทียม 
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

4.1 ปัญหาในการผลิตกาแฟของเกษตรกร ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.33) ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 สรุปปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ 
1.ด้านการผลิตกาแฟ 2.39 น้อย 2 
2.ด้านการตลาด  2.10 น้อย 3 
3.ด้านการเงินแรงงาน และการส่งเสริมการผลิต 2.51 น้อย 1 

เฉลี่ย 2.33 น้อย  
 จากตารางที่ 1 สรุปปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิตกาแฟ ภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.39) เกษตรกรมีปัญหามากที่สุดประเด็นการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟไม่เข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ย 3.13) 
ด้านการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.10) เกษตรกรมีปัญหามากที่สุด ประเด็นขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่
ต่อรองทางการค้า (ค่าเฉลี่ย 3.21) ด้านการเงิน แรงงาน และการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.51) เกษตรกร
มีปัญหามากที่สุด ประเด็นขาดการสนับสนุนปัจจัยผลิต (ค่าเฉลี่ย 2.77)  
 4.2 ข้อเสนอแนะในการผลิตกาแฟของเกษตรกร ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ 
1.ด้านการผลิตกาแฟ 2.30 น้อย 3 
2.ด้านการตลาด  3.16 ปานกลาง 2 
3.ด้านการเงินแรงงาน และการส่งเสริมการผลิต 3.28 ปานกลาง 1 

เฉลี่ย 2.91 ปานกลาง  
จากตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิตกาแฟ 

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.30) เกษตรกรมีข้อเสนอแนะมากที่สุด ประเด็นควรมีการขุดบ่อส ารองกักเก็บน ้า (ค่าเฉลี่ย 
3.30) ด้านการตลาด ภาพรวมอยู่ในระปานกลาง ค่าเฉลี่ย (3.16) เกษตรกรมีข้อเสนอแนะมากที่สุด ประเด็นมีการก าหนดราคา
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เป็นมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านการเงิน แรงงาน และการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) เกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะมากที่สุด ประเด็นควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.10)  
 5. ความต้องการ และแนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร  

5.1 ความต้องการในการผลิตกาแฟของเกษตรกร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 3.25) ดังแสดงในตารางท่ี 3
ตารางที่ 3 สรุปความต้องการเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ 
1.ด้านการผลิตกาแฟ 2.57 น้อย 4 
2.ด้านการดูแลรักษา  3.32 ปานกลาง 2 
3.ด้านการเก็บผลผลิตและการแปรรูป 3.25 ปานกลาง 3 
4.ด้านการตลาด 3.84 มาก 1 

เฉลี่ย 3.25 ปานกลาง  
จากตารางที่ 3 สรุปความต้องการเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิตกาแฟ ภาพรวม

อยู่ในระดับ น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.57) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นการตรวจสอบค่าวิเคราะห์ดิน (ค่าเฉลี่ย 3.22) ด้าน
การดูแลรักษา ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นความรู้เก่ียวกับการตัด
แต่งกิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.11) ด้านการเก็บผลผลิตและการแปรรูป ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) เกษตรกรมีความ
ต้องการมากที่สุด ประเด็นความรู้เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อ่ืนจากกาแฟ (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้ารการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.08)  

5.2 ความต้องการของเกษตรกรต่อวิธีการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรุปความต้องการเก่ียวกับวิธีการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ 
1.แบบรายบุคคล 3.45 มาก 3 
2.แบบกลุ่ม  3.90 มาก 1 
3.แบบมวลชน 3.50 มาก 2 

เฉลี่ย 3.62 มาก  
จากตารางที่ 4 สรุปความต้องการวิธีการส่งเสริม พบว่า แบบรายบคุคล ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.45) 

เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นส่งเสริมโดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.96) แบบกลุ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นการส่งเสริมโดยการดูงาน (ค่าเฉลี่ย 4.34) แบบมวลชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นการส่งเสริมโดยโทรทัศน์/สื่อออนไลน์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.31)  
 5.3 ความต้องการของเกษตรกรในการบริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.21) เกษตรกรมีความต้องการมากที่สุด ประเด็นความต้องการบริการให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (ค่าเฉลี่ย 
4.43)  
 5.4 แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีอายุไม่สูงมาก และได้รับการศึกษา
ค่อนข้างสูง นักส่งเสริมการเกษตรควรเลือกใช้วิธีการส่งเสริม และใช้ส่ือออนไลน์ เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกกาแฟที่ยัง
น้อย นักส่งเสริมจึงควรลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟแซมในพืชชนิดอ่ืน 
ระยะการปลูกที่ไม่แน่นอน นักส่งเสริมจึงควรแนะน าการดูแล จัดการเรื่อง การตัดแต่งกิ่ง เรื่องโรคและแมลง ศัตรูพืชให้แก่
เกษตรกร เกษตรกรมีรูปแบบการจ าหน่ายเป็นผลสด ท าให้ราคาต ่า นักส่งเสริมจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตกาแฟ
เพื่อเพิ่มมูลค่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
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เพื่อท าให้กลุ่มเข้มแข็ง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นที่จ าหน่ายผลผลิต และแปรรูปผลผลิตกาแฟ เกษตรกรต้องการ
การส่งเสริมแบบดูงาน นักส่งเสริมควรจัดอบรมให้ความรู้ จัดไปศึกษาดูงาน ยังสถานที่จริง 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

เพศ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 52.10 เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา แป้นนางรอง [3] พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 52.72 เป็นเพศชาย เน่ืองจากเกษตรกรส่วนมากเพศชายจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน เม่ือมีการอบรมหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ มักจะให้เพศชายมาเข้าร่วม เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างทันที อายุ พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 49 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของสากล มีสุข [4] พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 48 ปี เน่ืองจากคนที่มีอายุน้อยและจบการศึกษาในระดับสูงเลือกประกอบ
อาชีพด้านอ่ืน ๆ มากกว่าประกอบอาชีพเกษตร การศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 23.50 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ซ่ึงแตกต่างกับปรีชา แป้นนางรอง [3] พบว่า เกษตรกรมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เน่ืองจาก
อ าเภอทองผาภูมิ มีโรงเรียนถึงแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงถ้าจะเรียนในระดับสูงต้องเข้าไปเรียนในเมืองซ่ึงมีระยะทางที่ไกล
เกษตรกรส่วนมากพอจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจึงออกมาท างาน การถือครองที่ดิน พบว่า เกษตรกรถือครองที่ดิน
เฉลี่ย 22 ไร่ โดยร้อยละ 85.70 มีที่ดินเป็นของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับปรีชา แป้นนางรอง [3] พบว่า เกษตรกรมีการถือครองที่ดิน
ตั้งแต่ 5 - 60 ไร่ และ ร้อยละ 100 มีที่ดินของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ท าการเกษตรของอ าเภอทองผาภูมิเป็นที่ดินจัดสรรเพื่อ
การเกษตร และพื้นที่ที่อุทยานยินยอมให้ท าการเกษตร เกษตรกรจึงมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ประสบการการผลิตกาแฟเฉลี่ย 
3 ปี ซ่ึงแตกต่างกับวสันต์ สุขสุวรรณ [5] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 55.40 มีประสบการณ์ในการผลิตกาแฟ 21 - 30 ปี เน่ืองจาก
เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม และมีเกษตรกรในพื้นที่เป็นตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตกาแฟ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตกาแฟ
เฉลี่ย 3,220 บาท/ไร่/ปี ซึ่งแตกต่างกับพัชนี สุวรรณวิศลกิจ [6] พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตกาแฟ 7,9101 บาท/ไร่ 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่กาแฟยังอยู่ในช่วงไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจึงยังไม่กล้าลงทุนในเรื่องของปุ๋ยและยา รายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 66,631 บาท/ปี ซ่ึงสอดคล้องกับวสันต์ สุขสุวรรณ [5] พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
65.40 มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 50,001 - 75,000 บาท/ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรรายแรกๆที่เริ่มปลูกกาแฟ
สามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายได้  
 2 สภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

พื้นที่ปลูก พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.30 มีพื้นที่การปลูกกาแฟแบบที่ลาดเชิงเขา ซ่ึงสอดคล้องกับวสันต์ สุขสุวรรณ 
[5] พบว่า กาแฟโรบัสต้าที่ปลูกในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่ลาดชัน ลักษณะดิน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 51.10 มีลักษณะ
ดินที่ปลูกเป็นดินร่วน และ ร้อยละ 84.00 ปลูกกาแฟแบบสวนแซม/ผสมพืชอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับอภิญญา หวังยีเส็น [7] พบว่า 
กาแฟโรบัสต้า เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย เน่ืองจากกาแฟเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย มีการ
ระบายน ้าที่ดี และนอกจากการปลูกกาแฟในสภาพกลางแจ้งแล้ว เรายังสามารถปลูกโดยใช้พืชร่มเงาได้ด้วย พืชร่มเงาที่นิยมปลูก
ร่วมกับกาแฟ เช่น สะตอ กระถิน และกระถินยักษ์ เน่ืองจากเกษตรกรมีที่ดินท ากินที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือสวนป่าก่อนแล้ว 
จึงท าการปลูกกาแฟ แซม/ผสม เข้าไป การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตกาแฟเฉลี ่ย 541 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ซึ่งแตกต่างกับปรีชา แป้นนางรอง [3] ที่มีอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 226.40 กิโลกรัม/ไร่/ปี เนื่องจากต้นกาแฟ
ส่วนมากยังอยู่ในช่วงไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการบ ารุงต้นกาแฟเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 3 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟของเกษตรกร 

พบว่า เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการผลิตกาแฟ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.80 ตอบค าถามถูก 13 - 15 ข้อ มีข้อที่
ตอบถูกเฉลี่ย 14.13 ข้อ จากจ านวน 15 ข้อ ซ่ึงสอดคล้องกับวสันต์ สุขสุวรรณ [5] พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 96.10 มีความรู้ใน
ระดับดีมาก สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง จ านวน 9 - 12 ข้อ จากจ านวน 12 ข้อ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกกาแฟ
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จริงในพื้นที่อ าเภอทองผาภูมิ โดยจะมีความรู้พื้นฐานในด้านสายพันธ์ุกาแฟ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เหมาะสมใน
การปลูกกาแฟ การปลูกกาแฟแซมในพืชชนิดอ่ืน การเริ่มให้ผลผลิตของกาแฟ วิธีการเก็บผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 
 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 
  4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 
 ด้านการผลิตกาแฟ พบว่า ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดคือ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไม่เข้มแข็ง เน่ืองจาก
การด าเนินงานของกลุ่มส่วนมากไม่ค่อยให้สมาชิกเข้าร่วม จะมีแค่คณะกรรมการไม่ก่ีคนเข้าไประชุมเพื่อตัดสินใจ ผลประโยชน์
ซึ่งสอดคล้องกับพัชนี สุวรรณวิศลกิจ [6] พบว่า มีปัญหาความไม่เข้มแข็งของกลุ่ม ความขัดแย้งของกลุ่ม ความไม่เข้าใจต่อ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่ม และการแบ่งผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ด้านการตลาด พบว่า เกษตรกรขาดการต่อรอง
ทางการค้า ทั้งที่ในพื้นที่อ าเภอทองผาภูมิมีกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ แต่การรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกรยังมีข้อจ ากัด เน่ืองจากยัง
เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง และการบริหารกลุ่มยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะไปต่อรองราคาจ าหน่ายเมล็ดกาแฟกับ
บริษัทแปรรูป ด้านการเงิน แรงงาน และการส่งเสริม พบว่า ประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดคือ ประเด็นขาดการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ขาดการสอน/สาธิตจากเจ้าหน้าที่ ขาดการฝึกอบรม ไม่มีแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการ ขาดการติดตามแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากการปลูกกาแฟในพื้นที่อ าเภอทองผาภูมิเพิ่งเริ่มได้รับความนิยมจากเกษตรกร ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มาให้ความรู้ สนับสนุนให้ปลูกแซมสวนยาง หรือไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริม และเป็นพืชทางเลือก แต่
การส่งเสริมน้ันยังขาดการติดตาม เน่ืองจากเจ้าหน้าที่อยู่ต่างอ าเภอ และไม่มีศูนย์เรียนรู้ทางด้านกาแฟในพื้นที่ 
 4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 
 ด้านการผลิตกาแฟ พบว่า ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุดคือ ประเด็นควรมีการขุดบ่อส ารองกักเก็บน ้า เน่ืองจากน ้า
เป็นปัญหาระดับมากของเกษตรกรในพื้นที่ และถ้าหากเป็นไปได้ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาที่ดิน เพื่อส า รวจ
พื้นที่ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่ บ่อ หรือสระน ้าจะสามารถกักเก็บน ้าไว้ได้ ด้านการตลาด พบว่า ประเด็นที่เสนอแนะ 
มากที่สุดคือ ประเด็นมีการก าหนดราคาเป็นมาตรฐาน มีแหล่งรับซ้ือผลผลิตที่แน่นอน และมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อรอง
ทางการค้า ซ่ึงสอดคล้องกับวสันต์ สุขสุวรรณ [5] พบว่า ด้านการตลาด เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี ราคากาแฟไม่แน่นอน 
ควรก าหนดราคาให้ชัดเจน แน่นอน ตามเกณฑ์คุณภาพผลผลิต และหากเป็นไปได้ ควรมีการประกันราคา เน่ืองจากเกษตรกร   
มีความกังวลเรื่องราคา ตลาด ว่าถ้ากาแฟเริ่มให้ผลผลิตแล้วจะไม่มีที่รับซ้ือ และราคาต ่ากว่าที่อ่ืน เพราะมีแหล่งรับซ้ือน้อย  
จึงตั้งราคารับซ้ือที่ต ่ากว่าท้องตลาด ด้านการเงิน แรงงาน และการส่งเสริม พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีข้อเสนอแนะในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุดคือ ประเด็นควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และควรมีการจัดท าแหล่งเรียนรู้
การผลิตกาแฟในชุมชน เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิต เช่นแหล่งเงินทุน ปุ๋ย ยา สารเคมี และสารชีว
ภัณฑ์ ซ่ึงปัจจุบันมีราคาสูง รวมถึงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้การผลิตกาแฟในชุมชน ที่จะช่วยให้เกษตรกร สามารถเข้ามาหาความรู้ 
แลกเปลี่ยนซักถามปัญหาที่พบ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิตกาแฟให้เกษตรกรได้  
 5 ความต้องการ และแนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร 
  5.1 ความต้องการของเกษตรกร 
  ประเด็นความต้องการมากที่สุดคือ การส่งเสริมโดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ เน่ืองจากเกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ และพงษ์ศกัดิ์ อังกสิทธิ์ [8] 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับการฝึกอบรม และมี
ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวกับพืชชนิดนั้นๆ ท าให้ถ่ายทอดความรู้ได้และมีการศึกษาดูงาน เนื่องจาก การศึกษาดูงานนั้น ท าให้
เกษตรกรได้รับความรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริง ได้เห็นการจัดการแปลงกาแฟที่ประสบความส าเร็จ ท าให้เกษตรกรได้มีแนวความคิด
ริเริ่ม ความกระตือรือร้น ที่จะอยากประสบความส าเร็จเหมือนเกษตรกรตัวอย่าง และการส่งเสริมโดยโทรทัศน์/ สื่อออนไลน์ 
และแบบหนังสือ เน่ืองจากการส่งเสริมโดยใช้โทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์น้ันจะท าให้เกษตรกรได้เห็นภาพ และเข้าใจวิธีการปฏิบัติ
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มากขึ้น และยังสามารถย้อนกลับมาดูเม่ือต้องการได้อีกด้วย ทั้งน้ีเกษตรกรยังมีความต้องการบริการให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม รวมทั้งต้องการการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการดูแลจัดการแปลงกาแฟ 
  5.2 แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถงึ
ความส าคัญของการรวมกลุ่ม เพิ่มองค์ความรู้เรื่องการตัดแต่งก่ิง เรื่องโรคแมลงศัตรูพิช เพื่อป้องกัน และลดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช เรื่องการแปรรูปผลผลิตกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค้า มีการจัดศึกษาดูงาน ณ แปลงหรือกลุ่มกาแฟที่ประสบความส าเรจ็ 
มีการใช้ส่ือออนไลน์ในการส่งเสริม และควรมีการติดตาม ให้ค าปรึกษาเกษตรกร อย่างสม ่าเสมอ 

สรุปผลการวิจัย 
 1 จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องการรวมกลุ่มที่ไม่เข้มแข็ง ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรส่งเสริมให้เกษตรกร
เห็นความส าคัญในการรวมกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อท าให้กลุ่มเข้มแข็ง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
ที่จ าหน่ายผลผลิต และแปรรูปผลผลิตกาแฟ และกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 2 จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรต้องการการส่งเสริมแบบดูงาน ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเปิด
โอกาสให้เกษตรกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ไปดูงาน ยังสถานที่จริง เพื่อให้ได้รับความรู้ตั้งแต่ปลูก ดูแลรักษา จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต ตลอดจนมีการตดิตาม ให้ค าปรึกษาเกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ 
 3 จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีความต้องการให้มีการให้บริการ และค าแนะน าจากเจ้าหน้าที ่ส่งเสริม ดังน้ัน 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีการติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างสม ่าเสมอ  
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การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร 
 

กิตติกานต์  ศรีธิทอง1* นารีรตัน์  สีระสาร2 และบำเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่การศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ใน

จังหวัดกำแพงเพชร ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563/64 จำนวน 245 ราย กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ มีความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 152 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการจัดอันดับ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย50ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์เฉลี่ย 
12 ปี พื้นท่ีปลูกเฉลี่ย 14 ไร่ แรงงานเฉลี่ย 4 คน 2) สภาพการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พื้นท่ีปลูกเป็นที่ราบลุ่ม ใช้พันธุ์ 
แปซิฟิก 339 มีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยปลูกพืชหมุนเวียน ไถเตรียมดิน โดยไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวแล้วสีเป็นเมล็ดแล้วขายทันที 3) เกษตรกรต้องการการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้ง ในระดับมากในด้านการส่งเสริมแบบรายบุคคลจากเจ้าหน้าท่ี 4) ปัญหาที่เกษตรกรพบมากเรื่องการได้ความรู้และคำแนะนำ
จากเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่เกษตรกรเป็นประจำ 5) แนวทางการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 
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12 ปี พื้นท่ีปลูกเฉลี่ย 14 ไร่ แรงงานเฉลี่ย 4 คน 2) สภาพการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พื้นท่ีปลูกเป็นที่ราบลุ่ม ใช้พันธุ์ 
แปซิฟิก 339 มีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยปลูกพืชหมุนเวียน ไถเตรียมดิน โดยไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวแล้วสีเป็นเมล็ดแล้วขายทันที 3) เกษตรกรต้องการการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้ง ในระดับมากในด้านการส่งเสริมแบบรายบุคคลจากเจ้าหน้าท่ี 4) ปัญหาที่เกษตรกรพบมากเรื่องการได้ความรู้และคำแนะนำ
จากเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่เกษตรกรเป็นประจำ 5) แนวทางการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 
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Extension of Dry-Season Maize Production for Farmers in Kamphaeng Phet Province 
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Abstract 

This research includes the population studied. The population consisted of 252 soybean seed 
farmers in Na Noi District of Nan Province who registered with the Department of Agricultural Extension in the 
production year of 2021. The 155-sample size was based on Taro Yamane formula with the error value of 
0.05. Structured interviews were used for data collection. Statistics used were frequency, percentage, mean, 
minimum, maximum, standard deviation and ranking. 
 The results indicated the following: (1) Most of the farmers were female with average of age 50 
years and finished junior high school.  The average experience of soybean seed production were 12 years. 
The average of soybean seed planting area was 14 rai.  The average numbers of labor of soybean seed 
production were 4 persons. 2) The condition of growing maize during the dry season. The planting area was 
lowland, use the Pacific 339 breed, soil improvement by crop rotation, plow to prepare the soil by plowing 1 
time and tilling 1 time, spraying pesticides, harvested and colored into seeds and sold immediately. 4) 
Problems that farmers encounter a lot about obtaining knowledge and advice from the staff Suggestions 
Officers should visit the area to provide advice and consultation to farmers on a regular basis 5) Extension 
guidelines for cultivation of maize for animal husbandry during the dry season by organizing educational 
activities, training to pass on new knowledge to farmers. 
 

 
Keywords : Extension, Seasonal maize  
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บทนำ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แต่การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด เอทานอล (พลังงานทดแทน) รวมถึง
พลาสติกชีวภาพแต่ยังมีน้อย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าปศุ
สัตว์ท้ังในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต โดยเฉพาะสินค้าไก่และสุกร ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และการปิดด่านพรมแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับที่ผลผลิตภายในประเทศลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้ง จึงอาจส่งผลให้ไทยมี
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศคาดว่า ในปี 2563/64 จะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ปริมาณ 8.44 ล้านตัน และการส่งออกจะมีแนวโน้มลดลง
กว่า 1,788.27 ตัน แต่การนำเข้ามีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 681,458.65 ตัน มูลค่า 4,772.17 ล้านบาท (สำนัก
การค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) 

เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ข้าวโพดฤดูฝน รุ่นที่ 1 ช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปีถัดไป ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นที่ 2 จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป พื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 
ทั้งหมด 7,024,503 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,522,121 ไร่ ผลผลิต 4,535,058 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 695 กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งเป็น 
ข้าวโพดฤดูฝน รุ่นท่ี 1 พื้นท่ี 6,309,393 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,816,462 ไร่ ผลผลิต 3,980,980 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 684 กิโลกรัม/
ไร่ และข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นที่ 2 พื้นที่ 715,110 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 705,659 ไร่ ผลผลิต 554,078 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 785 
กิโลกรัม/ไร่ (สำนักวิจัยและพันนาการเกษตรเขตที่ 5, 2562) โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 117,288 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 116,370ไร่ ผลผลิต 88,346ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 759 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 พื้นท่ี 64,436 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
63,518 ไร่ ผลผลิต 46,850 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 727 กิโลกรัม/ไร่ และข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นท่ี 2 พ้ืนที่ 52,852 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
52,852 ไร่ ผลผลิต 41,496 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 785 กิโลกรัม/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมาก โดยเฉพาะในฤดู
แล้งเพื่อทดแทนการทำนาปรังท่ีมีพื้นที่ในการผลิตเฉลี่ย 508,482 ไร่/ปี จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2563 อีกทั้งยัง
เป็นพืชใช้น้ำน้อยเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการผลิตพืชฤดูแล้ง กอปรกับสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักของประเทศมี
แนวโน้มลดลง และกรมชลประทานกำหนดมาตรการงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง แต่เกษตรกรยังคงต้องมีรายได้ เพื่อเลี้ยง
ดูครอบครัว และเป็นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร 
เพื่อนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
ในจังหวัดกำแพงเพชร ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563/64 จำนวน 245 ราย กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 152 ราย จากนั้นสุ่มตัวอย่าง 
โดยการกำหนดสัดส่วนตัวอย่างรายอำเภอ และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการ
จับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละอำเภอ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 1) สภาพพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3) ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แต่การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด เอทานอล (พลังงานทดแทน) รวมถึง
พลาสติกชีวภาพแต่ยังมีน้อย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าปศุ
สัตว์ท้ังในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต โดยเฉพาะสินค้าไก่และสุกร ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และการปิดด่านพรมแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับที่ผลผลิตภายในประเทศลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้ง จึงอาจส่งผลให้ไทยมี
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศคาดว่า ในปี 2563/64 จะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ปริมาณ 8.44 ล้านตัน และการส่งออกจะมีแนวโน้มลดลง
กว่า 1,788.27 ตัน แต่การนำเข้ามีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 681,458.65 ตัน มูลค่า 4,772.17 ล้านบาท (สำนัก
การค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) 

เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ข้าวโพดฤดูฝน รุ่นที่ 1 ช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปีถัดไป ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นที่ 2 จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป พื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 
ทั้งหมด 7,024,503 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6,522,121 ไร่ ผลผลิต 4,535,058 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 695 กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งเป็น 
ข้าวโพดฤดูฝน รุ่นท่ี 1 พื้นท่ี 6,309,393 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,816,462 ไร่ ผลผลิต 3,980,980 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 684 กิโลกรัม/
ไร่ และข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นที่ 2 พื้นที่ 715,110 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 705,659 ไร่ ผลผลิต 554,078 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 785 
กิโลกรัม/ไร่ (สำนักวิจัยและพันนาการเกษตรเขตที่ 5, 2562) โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 117,288 ไร่ 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 116,370ไร่ ผลผลิต 88,346ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 759 กิโลกรัม/ไร่ แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 พื้นท่ี 64,436 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
63,518 ไร่ ผลผลิต 46,850 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 727 กิโลกรัม/ไร่ และข้าวโพดฤดูแล้ง รุ่นท่ี 2 พ้ืนที่ 52,852 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
52,852 ไร่ ผลผลิต 41,496 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 785 กิโลกรัม/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)  

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมาก โดยเฉพาะในฤดู
แล้งเพื่อทดแทนการทำนาปรังท่ีมีพื้นที่ในการผลิตเฉลี่ย 508,482 ไร่/ปี จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2563 อีกทั้งยัง
เป็นพืชใช้น้ำน้อยเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการผลิตพืชฤดูแล้ง กอปรกับสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักของประเทศมี
แนวโน้มลดลง และกรมชลประทานกำหนดมาตรการงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง แต่เกษตรกรยังคงต้องมีรายได้ เพื่อเลี้ยง
ดูครอบครัว และเป็นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร 
เพื่อนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
ในจังหวัดกำแพงเพชร ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563/64 จำนวน 245 ราย กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 152 ราย จากนั้นสุ่มตัวอย่าง 
โดยการกำหนดสัดส่วนตัวอย่างรายอำเภอ และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการ
จับสลากรายชื่อเกษตรกรตามสัดส่วนในแต่ละอำเภอ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 1) สภาพพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3) ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 
และ 5) แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ค่าความเช่ือมั่นตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
โดยการคำนวณหาค่า Cronbach Alpha ได้ค่าสัมประสิทธ์ิตอนที่ 3, 4 และ 5 มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.931, 0.905 และ 
0.916 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่มีความน่าเช่ือถือได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดอันดับ 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 
1.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 

64.5 มีอายุเฉลี่ย 50 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.6 การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร พบว่า กลุ่มออม
ทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 30.7 มีประสบการณ์เฉลี่ย 12 ปี และการประกอบอาชีพ มีรายได้หลักได้จากการทำนา ร้อยละ 
94.7 รายได้เสริมได้จากการทำไร่ ร้อยละ 48.8 การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกร ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 52.0 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร้อยละ 72.8 สำหรับบุคคลที่ให้การส่งเสริมฯ คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 
31.5 รูปแบบกลุ่ม คือ การประชุม ร้อยละ 42.5 รูปแบบมวลชน คือ หนังสือ ร้อยละ 35.4 และยังไม่ได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ 
ร้อยละ 52.2 

ผลการวิจัย พบว่าเกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์  วงค์คำปวน 
(2560) ศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาของเกษตรกร ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 55.3 ซึ่งผู้ชายมีบทบาทหลักในครัวเรือน คือ เป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ทำงานหารายได้และ
เป็นตัวแทนครอบครัวในการทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคม  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง จาก
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 52.0 และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร้อย
ละ 72.8สำหรับบุคคลที่ให้การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง มีความใกล้เคียงกัน 3 ลำดับแรก คือ จากผู้นำชุมชน 
ร้อยละ 31.5 รองลงมา จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากภาครัฐ ร้อยละ 29.7 และเกษตรกรต้นแบบ ร้อยละ 27.3 ตามลำดับ รูปแบบ
กลุ่ม คือ การประชุม ร้อยละ 42.5 รูปแบบมวลชน คือ หนังสือ ร้อยละ 35.4 และยังไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ร้อย
ละ 52.2 เนื่องจาก เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งผ่านกลไกการทำงานของภาครัฐที่เป็นขับเคลื่อน
ระหว่างนโยบายและวิชาการ กับเกษตรกรเป้าหมาย แต่จะเห็นได้ชัดว่า ภาครัฐต้องปรับปรุงการใช้สื่อออนไลน์ให้สามารถเข้าถึง
เกษตรกรให้มากขึ้น 

1.2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ย 14 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีของตัวเองเฉลี่ย 12 ไร่ พ้ืนท่ีเช่า เฉลี่ย 8 ไร่ แรงงานท่ีใช้เฉลี่ย 4 คน ต้นทุน
เฉลี่ย 54,215 บาท/ปี รายได้เฉลี่ย 119,411 บาท/ปี ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,267 กิโลกรัม/ไร่ ขายในราคาเฉลี่ย 6 บาท/กิโลกรัม มี
ภาระหนี้สินเฉลี่ย 100,321 บาท ใช้เงินทุนสว่นตัว ร้อยละ 34.9 

ผลการวิจัย พบว่าเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งเฉลี่ย 14 ไร่ เป็นพื้นที่ของตัวเองเฉลี่ย 13 ไร่ 
พื้นที่เช่าเฉลี่ย 9 ไร่ ใกล้เคียงกับงานวิจัยของมลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่ของตนเองที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งเฉลี่ย 16 ไร่ 

เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 54,215 บาท/ปี แตกต่างกับงานวิจัยของมลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรมี
ต้นทุนเฉลี่ย 70,385 บาท/ปี 

เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 119,411 บาท/ปี ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า 
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 101,297 บาท/ปี แตกต่างกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 
44,744 บาท/ป ี
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เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,267 กิโลกรัม/ไร่ ใกล้เคียงกับงานวิจัยของมลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า 
เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,010 กิโลกรัม/ไร่ 

 
2. สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ดังนี้ 

การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา พบว่า เกษตรกรกำหนดการผลิตข้าวในเดือนพฤษภาคม ร้อย
ละ 60.8 และปลูกข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 49.1 

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรกำหนดการผลิตข้าวในเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 60.8 และเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 49.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกรเริ่มปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง เดือน พฤศจิกายน ร้อยละ 48.7 กับงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 71.8 

การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 4 กิโลกรัม/ไร่ ใช้
เครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 100.0 ปลูกระยะ 75 ซม. X 20 ซม. ร้อยละ 48.0 ไม่ทำการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น 
ร้อยละ 94.1 และไม่มีการผลิตซ่อม ร้อยละ 65.8 แต่หากมีการผลิตซ่อม จะปลูกซ่อมตอนอายุ 7-10 วันหลังปลูก ร้อยละ 100.0 
และการใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือรองก้นหลุม ร้อยละ 86.2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ร้อยละ 65.8 และ
ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 42.1 ครั้งที่ 2 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 100.0 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 94.1 ใน
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 58.0 และหลังปลูก 28 วัน ร้อยละ 86.9 ครั้งที่ 3 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 94.7 ใช้ปุ๋ยเคมี 
สูตร 46-0-0 ร้อยละ 69.5 ในอัตรา อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 64.6 และหลังปลูก 50 วัน ร้อยละ 70.9 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) การผลิต พบว่า เกษตรกร ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 4 กิโลกรัม/ไร่ ใช้เครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อย

ละ 100.0 ปลูกระยะ 75 ซม. X 20 ซม. ร้อยละ 48.0 ไม่ทำการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น ร้อยละ 94.1 และไม่มีการผลิต
ซ่อม ร้อยละ 65.8 แต่หากมีการผลิตซ่อม จะปลูกซ่อมตอนอายุ 7-10 วันหลังปลูก ร้อยละ 100.0 เนื่องจากการถอนแยกและการ
ผลิตซ่อมต้องใช้แรงงานคนจึงเป็นการเพิ่มต้นทุน แต่ในส่วนอื่น เช่น อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องปลูก และระยะปลูก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกรใช้เครื่องปลูกในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อย
ละ 92.0 และงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์อัตราเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก โดย
เกษตรกรปลูกเว้นระยะห่างระหว่างแถวเฉลี่ย 67 ซม. และเว้นระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 17 ซม. 

2) การใส่ปุ๋ย พบว่า ครั้งท่ี 1 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือรองก้นหลุม ร้อยละ 86.2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 
15-15-15 ร้อยละ 65.8 และใส่ปุ๋ยในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 42.1 ครั้งที่ 2 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 100.0 ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 94.1 ใส่ปุ๋ยในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 58.0 และใส่หลังปลูก 28 วัน ร้อยละ 86.9 ครั้งท่ี 3 
พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 94.7 ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 69.5 ใส่ปุ๋ยในอัตรา อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 64.6 
และใส่หลังปลูก 50 วัน ร้อยละ 70.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกร ใส่ปุ๋ย จำนวน 2 
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น ร้อยละ 92.7 และ ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ร้อยละ 90.7 และครั้งที่ 2 ให้ปุ๋ยในระยะเจริญ
ทางลำต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 100.0 และใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร้อยละ 90.7 และงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา 
(2561) พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย จำนวน 3 ครั้ง ร้อยละ 49.1 แต่การใส่ปุ๋ยรอง มีความใกล้เคียงกัน คือ เกษตรกรไม่มีการใส่ปุ๋ยรอง
พื้น ร้อยละ 52.1 และมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นร้อยละ 47.9 โดยใช้สูตร 15-15-15 ร้อยละ60.3 กล่าวคือ มีการใส่ปุ๋ย 2-3 ครั้ง แต่มี
การใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 เหมือนกัน และใส่ปุ๋ย 46-0-0 ในระยะเจริญเติบโต 

การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรป้องกันกำจัด
วัชพืชโดยการใช้สารเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 42.1 กำจัดวัชพืชก่อนการผลิตโดยการไถดะ และไถพรวน ร้อยละ 77.4 ฉีดพ่นสาร
คุมวัชพืชตามคำแนะนำหลังหยอดเมล็ด ร้อยละ 66.5 และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 100.0 
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เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,267 กิโลกรัม/ไร่ ใกล้เคียงกับงานวิจัยของมลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า 
เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,010 กิโลกรัม/ไร่ 

 
2. สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ดังนี้ 

การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา พบว่า เกษตรกรกำหนดการผลิตข้าวในเดือนพฤษภาคม ร้อย
ละ 60.8 และปลูกข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 49.1 

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรกำหนดการผลิตข้าวในเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 60.8 และเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 49.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกรเริ่มปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง เดือน พฤศจิกายน ร้อยละ 48.7 กับงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 71.8 

การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 4 กิโลกรัม/ไร่ ใช้
เครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 100.0 ปลูกระยะ 75 ซม. X 20 ซม. ร้อยละ 48.0 ไม่ทำการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น 
ร้อยละ 94.1 และไม่มีการผลิตซ่อม ร้อยละ 65.8 แต่หากมีการผลิตซ่อม จะปลูกซ่อมตอนอายุ 7-10 วันหลังปลูก ร้อยละ 100.0 
และการใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือรองก้นหลุม ร้อยละ 86.2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ร้อยละ 65.8 และ
ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 42.1 ครั้งที่ 2 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 100.0 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 94.1 ใน
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 58.0 และหลังปลูก 28 วัน ร้อยละ 86.9 ครั้งที่ 3 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 94.7 ใช้ปุ๋ยเคมี 
สูตร 46-0-0 ร้อยละ 69.5 ในอัตรา อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 64.6 และหลังปลูก 50 วัน ร้อยละ 70.9 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) การผลิต พบว่า เกษตรกร ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 4 กิโลกรัม/ไร่ ใช้เครื่องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อย

ละ 100.0 ปลูกระยะ 75 ซม. X 20 ซม. ร้อยละ 48.0 ไม่ทำการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น ร้อยละ 94.1 และไม่มีการผลิต
ซ่อม ร้อยละ 65.8 แต่หากมีการผลิตซ่อม จะปลูกซ่อมตอนอายุ 7-10 วันหลังปลูก ร้อยละ 100.0 เนื่องจากการถอนแยกและการ
ผลิตซ่อมต้องใช้แรงงานคนจึงเป็นการเพิ่มต้นทุน แต่ในส่วนอื่น เช่น อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องปลูก และระยะปลูก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกรใช้เครื่องปลูกในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อย
ละ 92.0 และงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์อัตราเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก โดย
เกษตรกรปลูกเว้นระยะห่างระหว่างแถวเฉลี่ย 67 ซม. และเว้นระยะห่างระหว่างต้นเฉลี่ย 17 ซม. 

2) การใส่ปุ๋ย พบว่า ครั้งท่ี 1 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือรองก้นหลุม ร้อยละ 86.2 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 
15-15-15 ร้อยละ 65.8 และใส่ปุ๋ยในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 42.1 ครั้งที่ 2 พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 100.0 ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 94.1 ใส่ปุ๋ยในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 58.0 และใส่หลังปลูก 28 วัน ร้อยละ 86.9 ครั้งท่ี 3 
พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย ร้อยละ 94.7 ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร้อยละ 69.5 ใส่ปุ๋ยในอัตรา อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 64.6 
และใส่หลังปลูก 50 วัน ร้อยละ 70.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกร ใส่ปุ๋ย จำนวน 2 
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น ร้อยละ 92.7 และ ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ร้อยละ 90.7 และครั้งที่ 2 ให้ปุ๋ยในระยะเจริญ
ทางลำต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 100.0 และใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ร้อยละ 90.7 และงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา 
(2561) พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ย จำนวน 3 ครั้ง ร้อยละ 49.1 แต่การใส่ปุ๋ยรอง มีความใกล้เคียงกัน คือ เกษตรกรไม่มีการใส่ปุ๋ยรอง
พื้น ร้อยละ 52.1 และมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นร้อยละ 47.9 โดยใช้สูตร 15-15-15 ร้อยละ60.3 กล่าวคือ มีการใส่ปุ๋ย 2-3 ครั้ง แต่มี
การใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 เหมือนกัน และใส่ปุ๋ย 46-0-0 ในระยะเจริญเติบโต 

การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พบว่า เกษตรกรป้องกันกำจัด
วัชพืชโดยการใช้สารเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 42.1 กำจัดวัชพืชก่อนการผลิตโดยการไถดะ และไถพรวน ร้อยละ 77.4 ฉีดพ่นสาร
คุมวัชพืชตามคำแนะนำหลังหยอดเมล็ด ร้อยละ 66.5 และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 100.0 

ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรป้องกันกำจัดวัชพืชโดยการใช้สารเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 42.1 กำจัดวัชพืชก่อน
การผลิตโดยการไถดะ และไถพรวน ร้อยละ 77.4 ฉีดพ่นสารคุมวัชพืชตามคำแนะนำหลังหยอดเมล็ด ร้อยละ 66.5 และฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 100.0 สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์  วงค์คำปวน (2560) พบว่า เกษตรกร
ตรวจพบแมลงและสัตว์ศัตรูพืชในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 86.7 และตรวจพบโรคในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
ร้อยละ 78.7 กับงานวิจัยของ มลธิชา  ทาอาสา (2561) พบว่า เกษตรกรกำจัดวัชพืชโดยวิธีใช้สารเคมี ร้อยละ 82.2 ตรวจพบการ
โรคระบาดในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 77.3 และตรวจพบแมลงศัตรูพืชในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ร้อยละ 
88.3 กล่าวคือ เกษตรกรเกือบทั้งหมด ใช้สารเคมีในการจัดการทั้งการป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้ง เนื่องจากเกษตรกรมีความเคยชิน ง่ายในการจัดการ และได้ผลที่รวดเร็วทันใจ 

3. ความต้องการการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร พบว่า มีความต้องการในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยมีความต้องการตามลำดับ ดังนี้ ด้านการสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
(ค่าเฉลี่ย 3.79) และด้านวิธีการส่งเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.47) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ฤดูแลง้ของเกษตรกร 

ความต้องการ ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 
ด้านการสนับสนุน 4.14 (0.822) มาก 1 
ด้านวิธีการส่งเสริม 3.47 (1.125) มาก 3 
ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดแูล้ง 3.79 (0.859) มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.58 (1.082) มาก  
 
ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีความต้องการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้มากที่สุด คือต้องการเงินค่าชดเชย

ปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งเงินทุน และปัจจัยการผลิต และยังมีความต้องการความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพิ่มเติมอีกในระดับมาก สำหรับวิธีการส่งเสริมเกษตรกรมีความ
ต้องการแบบรายบุคคลเนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาแบบเป็นกันเอง 

 
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 

4.1 ปัญหาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร พบว่า มีปัญหาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.44) 
โดยมีปัญหาตามลำดับ ดังนี้ การรับการสนับสนุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 3.99) พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ค่าเฉลี่ย 3.98) การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) แหล่งน้ำ (ค่าเฉลี่ย 3.62) ปัญหาด้านอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 
3.55) การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 3.53) การเตรียมดิน (ค่าเฉลี่ย 3.31) 
ปัญหาด้านวิธีการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง (ค่าเฉลี่ย 3.30) การเลือกพื้นท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.19) การให้น้ำ (ค่าเฉลี่ย 
3.18) การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา (ค่าเฉลี่ย 3.08) การเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.03) และการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
(ค่าเฉลี่ย 2.85) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปัญหาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 
ปัญหา ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 

ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.99 (0.897) มาก 1 
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 3.98 (1.068) มาก 2 
การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 3.79 (1.135) มาก 3 
ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 3.62 (1.112) มาก 4 
ปัญหาด้านอื่นๆ 3.55 (1.281) มาก 5 
การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.53 (1.070) มาก 6 
การเตรียมดิน 3.31 (1.349) ปานกลาง 7 

 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ปัญหา ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 
ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.99 (0.897) มาก 1 
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 3.98 (1.068) มาก 2 
การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 3.79 (1.135) มาก 3 
ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 3.62 (1.112) มาก 4 
ปัญหาด้านอื่นๆ 3.55 (1.281) มาก 5 
การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.53 (1.070) มาก 6 
การเตรียมดิน 3.31 (1.349) ปานกลาง 7 
ปัญหาด้านวิธีการส่งเสรมิการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.30 (1.047) ปานกลาง 8 
การเลือกพื้นที่  3.19 (1.195) ปานกลาง 9 
การให้น้ำ 3.18 (1.163) ปานกลาง 10 
การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา  3.08 (1.068) ปานกลาง 11 
การเก็บเกี่ยว 3.03 (1.357) ปานกลาง 12 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  2.85 (1.241) ปานกลาง 13 

รวมเฉลี่ย 3.44 (1.185) มาก  
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่อยู่ในระดับมาก ท้ังหมดเป็นเรื่อง

ของรายได้ และต้นทุนการผลิต เช่น ขาดการสนับสนุนแหล่งสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ราคาแพง ปุ๋ยเคมีมีราคา
แพง ค่าใช้จ่ายในการให้น้ำสูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน และสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชมีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้
ทันที แนวทางแก้ไขต้องเกิดจากการกำหนดนโยบายและการบูรณาการของภาครัฐและเอกชน สำหรับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังหมดเป็นเรื่องของวิธีการจัดการ เช่น การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์มี
ความยุ่งยาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สภาพดินแห้งหรือเปียกเกินไป การไม่วางแผนการผลิตข้าวก่อนการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้ง ผลผลิตมีความช้ืนสูง เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาระดับปานกลางนี้ 
สามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้ทางวิชาการ หรือความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรศึกษาเอง หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผ่านวิธีการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมและเข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ตารางที่ 2 ปัญหาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 
ปัญหา ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 

ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.99 (0.897) มาก 1 
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 3.98 (1.068) มาก 2 
การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 3.79 (1.135) มาก 3 
ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 3.62 (1.112) มาก 4 
ปัญหาด้านอื่นๆ 3.55 (1.281) มาก 5 
การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.53 (1.070) มาก 6 
การเตรียมดิน 3.31 (1.349) ปานกลาง 7 

 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ปัญหา ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 
ปัญหาการรับการสนับสนุนการผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.99 (0.897) มาก 1 
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 3.98 (1.068) มาก 2 
การผลิตและดูแลรักษาข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 3.79 (1.135) มาก 3 
ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 3.62 (1.112) มาก 4 
ปัญหาด้านอื่นๆ 3.55 (1.281) มาก 5 
การป้องกันกำจัดวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.53 (1.070) มาก 6 
การเตรียมดิน 3.31 (1.349) ปานกลาง 7 
ปัญหาด้านวิธีการส่งเสรมิการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 3.30 (1.047) ปานกลาง 8 
การเลือกพื้นที่  3.19 (1.195) ปานกลาง 9 
การให้น้ำ 3.18 (1.163) ปานกลาง 10 
การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา  3.08 (1.068) ปานกลาง 11 
การเก็บเกี่ยว 3.03 (1.357) ปานกลาง 12 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  2.85 (1.241) ปานกลาง 13 

รวมเฉลี่ย 3.44 (1.185) มาก  
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่อยู่ในระดับมาก ท้ังหมดเป็นเรื่อง

ของรายได้ และต้นทุนการผลิต เช่น ขาดการสนับสนุนแหล่งสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ราคาแพง ปุ๋ยเคมีมีราคา
แพง ค่าใช้จ่ายในการให้น้ำสูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน และสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชมีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้
ทันที แนวทางแก้ไขต้องเกิดจากการกำหนดนโยบายและการบูรณาการของภาครัฐและเอกชน สำหรับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังหมดเป็นเรื่องของวิธีการจัดการ เช่น การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์มี
ความยุ่งยาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สภาพดินแห้งหรือเปียกเกินไป การไม่วางแผนการผลิตข้าวก่อนการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฤดูแล้ง ผลผลิตมีความช้ืนสูง เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาระดับปานกลางนี้ 
สามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้ทางวิชาการ หรือความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรศึกษาเอง หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผ่านวิธีการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมและเข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

เกษตรกรมีปัญหา 
4.2 ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร พบว่า ความคิดเห็นถึงข้อเสนอแนะใน

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) โดยมีความคิดเห็นถึงข้อเสนอแนะ ตามลำดับ ดังนี้ 
ด้านการสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ด้านประเด็นความรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.02) และด้านวิธีการส่งเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.89) ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะ ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 
ด้านการสนับสนุน 4.06 (0.894) มาก 1 
ด้านประเด็นความรู ้ 4.02 (0.795) มาก 2 
ด้านวิธีการส่งเสริม 3.89 (1.038) มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.99 (0.904) มาก  
ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 

สอดคล้องกับปัญหาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง โดยให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุน ได้แก่ ควรสนับสนุนแหล่ง
สินเชื่อท่ีดอกเบี้ยถูกแก่เกษตรกร ควรสนับสนุนด้านการจัดการรับซื้อผลผลิตให้เป็นไปตามความสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต 
ควรสร้างความตระหนักให้เกษตรกรทราบถึงความสำคัญในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ควรมีการสนับสนุนตามความ
ต้องการของเกษตรกร และ ควรเพิ่มเติมความรู้ แปลงเรียนรู้ และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่เป็นข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการกำหนดแนวทางแก้ปัญหา สำหรับประเด็นด้านความรู้กับด้านวิธีการส่งเสริมนั้น เป็น
ข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและตัวเกษตรกรใช้เป็นแนวทางการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งร่วมกัน 

4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร (เพ่ิมเติม) 
1) ด้านเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 34.2 ให้ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 49.3 ให้ลงพื้นท่ี เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษา

แก่เกษตรกร เป็นประจำ และร้อยละ 46.1 ให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ และดูงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 
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ตรวจสอบเครื่องวัดความช้ืนข้าวโพด 
ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะสำหรับตัวเกษตรกรที่สามารถดำเนินการได้เอง คือ การลด

ต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ขอให้ลงพื้นท่ี เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำและ
คำปรึกษาแก่เกษตรกร เป็นประจำ และให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ และดูงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 
และสำหรับหน่วยงาน ขอให้มีมาตรการราคาประกัน 8 - 12 บาท และควรมีการตรวจสอบเครื่องวัดความช้ืนข้าวโพดเป็นประจำ 

 
5. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยมีความคิดเห็นถึงแนวทางการส่งเสริม ตามลำดับ ดังนี้ ด้านการให้การสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย 4.03) ด้านประเด็น
ให้ความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.98) และด้านวิธีการส่งเสริม (ค่าเฉลี่ย 3.80) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร 

แนวทางการส่งเสริม ค่าเฉลี่ย (S.D.) ความหมาย อันดับ 
ด้านการให้การสนับสนุน 4.03 (0.834) มาก 1 
ด้านประเด็นให้ความรู ้ 3.98 (0.804) มาก 2 
ด้านวิธีการส่งเสริม 3.80 (0.826) มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.89 (0.824) มาก  
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ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยการด้านการให้ความสนับสนุนในระดับมาก เนื่องจากเกษตรกรยังคง
ต้องการปัจจัยในการผลิตเพิ่มเติมหรือบางส่วนเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการให้ความรู้ในการผลิตต้องมีการ
ถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการทบทวนให้เกิดความชำนาญ โดยด้านวิธีการส่งเสริม เป็นการคัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เกษตรกรสามารถเข้าถึง เข้าใจง่าย รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ระดับเกษตรกร พบว่า การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสารของเกษตรกรจำเป็นต้องผ่านกลไกของภาครัฐที่
สำคัญและใกล้ชิดที่สุด คือ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถสื่อสารกันเองได้เข้าใจและรวดเร็ว ทั้งนี้ สื่อออนไลน์จะ
เป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรต้นแบบและส่งต่อเกษตรกรเป้าหมาย 

1.2 ระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า ใช้กลไกการส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน เกษตรกรต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ ปัจจุบันต้องเน้นสื่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเค
ชันต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

1.3 ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร พบว่า ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรเกิดการบูรณาการในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกันตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
โดยผ่านกลไกและรูปแบบเดียวกันท่ีสามารถสื่อสารให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เกษตรกรสามารถเข้าถึง เข้าใจง่าย รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ ์

1.4 ระดับนโยบาย พบว่า ภาครัฐกำหนดแนวทางการปฏิบัติระหว่างเอกชนกับเกษตรกรในการบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจรที่สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ภาคการเกษตรที่มั่นคง ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการได้สินค้าที่มีปริมาณและคุณภาพแน่นอนตามที่ต้องการ เกษตรกรไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาด ซึ่งมี
ราคาตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การศึกษา

เปรียบเทียบอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปริมาณการใช้ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่หลากหลายต่อไป 

2.2 ควรถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งให้เกษตรกร
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเองในการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของพริกขี้หนูในกระถาง 

 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* ซูไรยา  เจะเตะ๊2 และอาดารียะห์  ยามา2 

 

บทคัดย่อ 
การปลูกพริกขี้หนู (Bird chilli) นิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต หากใช้ติดต่อกัน

เป็นเวลานานทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม การนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถปรับ
สภาพดินและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผล
ของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูในกระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 6 กระถาง โดยสิ่งทดลองที่ 
1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  10  
กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลการเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ มีค่า
ความเขียวใบ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ ่ม และจำนวนกิ ่ง อยู่ที ่ 57.47 SPAD, 62.95 เซนติเมตร 50.03 
เซนติเมตร และ 33.94 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความยาวผล 
ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสงูที่ 60.66 มิลลิเมตร 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 กรัม ตามลำดับ ดังนั้นสามารถ
แนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
ขี้หนูในกระถางได้  
 
คำสำคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยเคมี การเจริญเติบโต ผลผลิต พริกข้ีหน ู
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Effects of Tablet Organic combined with Chemical Fertilizers on Growth and 
Yield of Bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) in Pots 

 
Amornrat Chumthong1* Suraiya Cheteh2 and Adariyah Yama2 

 
Abstract 

Bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) cultivation is popular with chemical fertilizers to 
accelerate growth and increase yields. If used continuously for a long time, the soil condition 
deteriorates. Organic fertilizers with chemical fertilizers are another approach that can improve soil 
conditions and produce quality produce for sustainability in the agricultural system. The objective 
of this research was to test the effect of tablet organic fertilizer combined with chemical fertilizer 
on the growth of peppers in pots. Completely randomized design (CRD) was planned with 4 
experiments, 3 repetitions and 6 pots/rep. Treatments were 1) chemical fertilizer 15-15-15 at the 
rate of 30 kg/rai, 2) tablet organic fertilizer at the rate of 800 kg/rai, 3) tablet organic fertilizer at the 
rate of 400 kg/rai + chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 20 kg/rai, and 4) used tablet organic 
fertilizer at the rate of 400 kg/rai + chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 10 kg/ rai. The results 
showed that the use of chemical fertilizer 15 - 15 - 15  at the rate of 30  kg/rai gave the highest of 
SPAD, plant height, canopy width, and number of branches at 57.47 SPAD, 62.95 cm, 50.03 cm, 
and 33.94 branches/tree, respectively. The application of tablet organic fertilizer at the rate of 800 
kg/rai gave high fruit length, fruit width, and total weight at 60 .66  mm, 9 .75  mm, and 25 .83  g, 
respectively. Therefore, it can be recommended that farmers use tablet organic fertilizer at the 
rate of 800 kg per rai to promote the growth and productivity of Bird chilli in pots.  
 
Keywords: tablet organic fertilizer, chemical fertilizers, Growth, Yield, Capsicum frutescens Linn. 
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บทนำ 
 พริกขี้หนู (Bird chilli) เป็นพริกที่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาพริก
ทั้งหลาย เนื่องด้วยเป็นพริกที่มีรสเผ็ดจัด สีแดงสดสวยงาม นิยมนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปสำหรับการ
ประกอบอาหาร เพราะมีสาร capsaicin ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด พริกขี้หนูมีสรรพคุณช่วย
กระตุ้นทำให้เจริญอาหาร และช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย การรับประทานพริกเป็นประจำจะช่วยลดความดัน และลด
การอุดตันของหลอดเลือด เนื่องจากมีสารจำพวกเบต้าแคโรทีน และวิตามินซีซึ่งช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้
แข็งแรง เพิ่มความสามารถในการรองรับยืดหดตัวของผนังหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น [1] การปลูกพริกในปัจจุบันนิยมใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ดี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน
ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีความเป็นกรด ระบายน้ำไม่ดี ส่งผลให้อินทรียวัตถุและปริมาณจุลินทรีย์ในดินน้อยลง 
การนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถปรับสภาพดิน และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตร โดยปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ดินร่วนซุยเพิ่มอินทรียวัตถุ และมีสภาพเป็นกลาง อีกทั้งยังให้
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารอง และธาตุอาหารเสริม ซึ่งในปุ๋ยเคมีจะให้แค่ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียว ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดนับเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำเอาวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นการสร้างคุณค่าทางการตลาดของ
ปุ๋ยให้สูงขึ้น โดยโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีส่วนผสมของมูลไก่ มูลวัว ขุยมะพร้าว หินฟอสเฟต และตะกอนชีวภาพ อัตราส่วน 
2:2:2:1:1 พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้มีอินทรียวัตถุ 9.02 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก และโบรอน เท่ากับ 1.92 , 3.73, 0.16, 22.56, 12.46, 0.10, 
0.20 และ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผัก
หลายชนิด เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า เป็นต้น [2], [3] อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดดังกล่าวในพริกขี้หนู ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการทดลองปลูกพริกขี้หนูในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนู และเป็นแนวทางในการลด
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาสูงในปัจจุบัน 

 
 

วิธีดำเนินการ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 

6 กระถาง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 
800 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ทำการเตรียมวัสดุปลูกโดยนำหน้าดินมาตากให้แห้งแล้วร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมกับปุ๋ยคอก 
(มูลวัว) และแกลบเผา อัตราส่วน 1:1:1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำวัสดุปลูกที่ผสมแล้วมาใส่กระถางพลาสติกขนาด 10 นิ้ว 
กระถางละ 8 กิโลกรัม และจัดเรียงกระถางตามสิ่งทดลองที่กำหนด แล้วย้ายต้นกล้าพริกข้ีหนู (ลูกผสม ซุปเปอร์ ฮอท F1 ตรา
ศรแดง) อายุ 30 วัน ปลูกลงกระถาง ๆ ละ 1 ต้น หลังย้ายกล้าพริกขี้หนูลงกระถางให้รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น ใส่ปุ๋ยตามสิ่ง
ทดลองต่าง ๆ ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (5.25 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 7, 
30 และ 60 วัน สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ (140 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 7, 30 และ 
60 วัน สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ (70 กรัมต่อกระถาง) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
20 กิโลกรัมต่อไร่ (3.5 กรัมต่อแปลง) หลังย้ายปลูก 7, 30 และ 60 วัน และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 
กิโลกรัมต่อไร่ (140 กรัมต่อกระถาง) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัมต่อไร่ (1.75 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 
7, 30 และ 60 วัน ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูกและหลังปลูก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 10 กระถางต่อสิ่งทดลอง มาวัด
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH Meter วัดการนำไฟฟ้า (EC) โดยใช้เครื่อง Electrical conductivity meter 
และประเมินปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ด้วยชุดตรวจสอบธาตุอาหารหลัก 
และบันทึกการเจริญเติบโตของพริกข้ีหนูท่ีอายุ 21, 35 และ 49 วัน หลังย้ายปลูก โดยบันทึก 1) ความเขียวใบ (SPAD) โดยใช้
เครื ่องวัดคลอโรฟิลล์ จำนวน 3 ใบต่อต้น 2) ความสูงต้น โดยวัดความสูงจากโคนต้นถึงจุดที่สูงที ่สุดของต้นพริกขี ้หนู  
(เซนติเมตร) 3) ความกว้างทรงพุ่ม โดยทำการวัดส่วนท่ีกว้างที่สุด (เซนติเมตร) 4) จำนวนกิ่งต่อต้น 5) อายุวันออกดอก 6) อายุ
วันดอกบาน 7) ความยาวผลโดยวัดจากไหล่ผลจนถึงปลายผล สุ่มวัดจำนวน 10 ผล 8) ความกว้างผลโดยวัดส่วนท่ีอยู่ตรงกลาง
ของผล สุ่มวัดจำนวน 10 ผล และ 9) น้ำหนักผล 10 ผล ช่ังด้วยเครื่องช่ังไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูในกระถาง โดยทำการ
ทดลอง ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิเคราะห์
สมบัติของดินก่อน-หลังปลูก บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกข้ีหน ูหลังการย้ายปลูก ดังนี ้
1. สมบัติทางเคมีของดิน 

1.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
  ดินก่อนปลูกมีค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 5.68 หลังจากทำการทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีค่า pH สูงสุด คือ 7.21 รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ดินมีค่า pH ที่ 6.92 และสิ่งทดลองที่ 3 การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีค่า pH ที่ 6.69 
และสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่า pH ต่ำ คือ 5.86 และไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับ pH ของดินก่อนปลูก คือ 5.68 (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี
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บทนำ 
 พริกขี้หนู (Bird chilli) เป็นพริกที่นิยมนำมารับประทานหรือนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาพริก
ทั้งหลาย เนื่องด้วยเป็นพริกที่มีรสเผ็ดจัด สีแดงสดสวยงาม นิยมนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปสำหรับการ
ประกอบอาหาร เพราะมีสาร capsaicin ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด พริกขี้หนูมีสรรพคุณช่วย
กระตุ้นทำให้เจริญอาหาร และช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย การรับประทานพริกเป็นประจำจะช่วยลดความดัน และลด
การอุดตันของหลอดเลือด เนื่องจากมีสารจำพวกเบต้าแคโรทีน และวิตามินซีซึ่งช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้
แข็งแรง เพิ่มความสามารถในการรองรับยืดหดตัวของผนังหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น [1] การปลูกพริกในปัจจุบันนิยมใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้ดี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน
ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีความเป็นกรด ระบายน้ำไม่ดี ส่งผลให้อินทรียวัตถุและปริมาณจุลินทรีย์ในดินน้อยลง 
การนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถปรับสภาพดิน และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตร โดยปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ดินร่วนซุยเพิ่มอินทรียวัตถุ และมีสภาพเป็นกลาง อีกทั้งยังให้
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารอง และธาตุอาหารเสริม ซึ่งในปุ๋ยเคมีจะให้แค่ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียว ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดนับเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำเอาวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นการสร้างคุณค่าทางการตลาดของ
ปุ๋ยให้สูงขึ้น โดยโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งมีส่วนผสมของมูลไก่ มูลวัว ขุยมะพร้าว หินฟอสเฟต และตะกอนชีวภาพ อัตราส่วน 
2:2:2:1:1 พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ได้มีอินทรียวัตถุ 9.02 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก และโบรอน เท่ากับ 1.92 , 3.73, 0.16, 22.56, 12.46, 0.10, 
0.20 และ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผัก
หลายชนิด เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า เป็นต้น [2], [3] อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดดังกล่าวในพริกขี้หนู ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการทดลองปลูกพริกขี้หนูในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนู และเป็นแนวทางในการลด
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาสูงในปัจจุบัน 

 
 

วิธีดำเนินการ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 

6 กระถาง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 
800 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ทำการเตรียมวัสดุปลูกโดยนำหน้าดินมาตากให้แห้งแล้วร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมกับปุ๋ยคอก 
(มูลวัว) และแกลบเผา อัตราส่วน 1:1:1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำวัสดุปลูกที่ผสมแล้วมาใส่กระถางพลาสติกขนาด 10 นิ้ว 
กระถางละ 8 กิโลกรัม และจัดเรียงกระถางตามสิ่งทดลองที่กำหนด แล้วย้ายต้นกล้าพริกข้ีหนู (ลูกผสม ซุปเปอร์ ฮอท F1 ตรา
ศรแดง) อายุ 30 วัน ปลูกลงกระถาง ๆ ละ 1 ต้น หลังย้ายกล้าพริกขี้หนูลงกระถางให้รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น ใส่ปุ๋ยตามสิ่ง
ทดลองต่าง ๆ ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (5.25 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 7, 
30 และ 60 วัน สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ (140 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 7, 30 และ 
60 วัน สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ (70 กรัมต่อกระถาง) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
20 กิโลกรัมต่อไร่ (3.5 กรัมต่อแปลง) หลังย้ายปลูก 7, 30 และ 60 วัน และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 
กิโลกรัมต่อไร่ (140 กรัมต่อกระถาง) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัมต่อไร่ (1.75 กรัมต่อกระถาง) หลังย้ายปลูก 
7, 30 และ 60 วัน ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูกและหลังปลูก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 10 กระถางต่อสิ่งทดลอง มาวัด
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH Meter วัดการนำไฟฟ้า (EC) โดยใช้เครื่อง Electrical conductivity meter 
และประเมินปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ด้วยชุดตรวจสอบธาตุอาหารหลัก 
และบันทึกการเจริญเติบโตของพริกข้ีหนูท่ีอายุ 21, 35 และ 49 วัน หลังย้ายปลูก โดยบันทึก 1) ความเขียวใบ (SPAD) โดยใช้
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูในกระถาง โดยทำการ
ทดลอง ณ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิเคราะห์
สมบัติของดินก่อน-หลังปลูก บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกข้ีหน ูหลังการย้ายปลูก ดังนี ้
1. สมบัติทางเคมีของดิน 

1.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  
  ดินก่อนปลูกมีค่าความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) 5.68 หลังจากทำการทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีค่า pH สูงสุด คือ 7.21 รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ดินมีค่า pH ที่ 6.92 และสิ่งทดลองที่ 3 การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ดินมีค่า pH ที่ 6.69 
และสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่า pH ต่ำ คือ 5.86 และไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับ pH ของดินก่อนปลูก คือ 5.68 (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี
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ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 6.69-6.92  ซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินใกล้เคียงกับ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพริก คือ 6.0-6.5 [4] 
 
 1.2 ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน  
  ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน พบว่า ค่าไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) ในดินก่อนปลูก สิ่งทดลองที่ 
2, 3 และ 4 มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 0-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนสิ่งทดลองที่ 1 มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 10-20 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ปริมาณไนโตรเจน ในรูปไนเตรท (NO3

-) พบว่า ทั้งดินก่อนปลูกและหลังปลูกในทุกสิ่งทดลอง มีค่าต่ำมาก  1-10 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ในดินก่อนปลูก พบว่า มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 1-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ดินหลัง
การทดลอง พบว่า ดินทุกสิ่งทดลอง มีค่า P อยู่ในระดับสูงมาก 10-12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม (k) พบว่า 
ทั้งดินก่อนและหลังปลูกในทุกสิ่งทดลอง มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 0-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณธาตุอาหารหลักในดินก่อนและหลังปลูกพริกขี้หนู 

สิ่งทดลอง 
 

ค่าความเป็นกรด 
เป็นด่าง 

ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
แอมโมเนียม  

(NH4
+) 

ไนเตรต 
(NO3

-) 
ฟอสฟอรัส  

(P) 
โพแทสเซียม 

(K) 
T1 5.86 d M (ปานกลาง) 10-20  VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T2 7.21 a  L (ต่ำ) 0-10  VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T3 6.69 c L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T4 6.92 b  L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
ก่อนปลูก 5.68 d L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 L (ต่ำ) 1-3 L (ต่ำ) 0-40 

F-test ** - - - - 

C.V. (%) 1.72 - - - - 

** = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนู 

2.1 ความเขียวใบ (SPAD) 
  จากการตรวจวัดความเขียวใบที่อายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า ทุกสิ่งการทดลองมีความเขียวใบ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผล
ให้พริกขี้หนูมีความเขียวใบสูงที่สุด 43.36 (SPAD) รองลงมาคือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 37.61 (SPAD) และสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15  อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 32.84 (SPAD) ที่อายุ 35 วัน หลังการย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

209

 
 

ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 6.69-6.92  ซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินใกล้เคียงกับ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพริก คือ 6.0-6.5 [4] 
 
 1.2 ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน  
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2, 3 และ 4 มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 0-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนสิ่งทดลองที่ 1 มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 10-20 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ปริมาณไนโตรเจน ในรูปไนเตรท (NO3

-) พบว่า ทั้งดินก่อนปลูกและหลังปลูกในทุกสิ่งทดลอง มีค่าต่ำมาก  1-10 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ในดินก่อนปลูก พบว่า มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 1-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ดินหลัง
การทดลอง พบว่า ดินทุกสิ่งทดลอง มีค่า P อยู่ในระดับสูงมาก 10-12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียม (k) พบว่า 
ทั้งดินก่อนและหลังปลูกในทุกสิ่งทดลอง มีค่าอยู่ในระดับต่ำ 0-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที ่1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณธาตุอาหารหลักในดินก่อนและหลังปลูกพริกขี้หนู 
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ค่าความเป็นกรด 
เป็นด่าง 

ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
แอมโมเนียม  

(NH4
+) 

ไนเตรต 
(NO3

-) 
ฟอสฟอรัส  

(P) 
โพแทสเซียม 

(K) 
T1 5.86 d M (ปานกลาง) 10-20  VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T2 7.21 a  L (ต่ำ) 0-10  VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T3 6.69 c L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
T4 6.92 b  L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 VH (สูงมาก) 10-12 L (ต่ำ) 0-40 
ก่อนปลูก 5.68 d L (ต่ำ) 0-10 VL (ต่ำมาก) 1-10 L (ต่ำ) 1-3 L (ต่ำ) 0-40 

F-test ** - - - - 

C.V. (%) 1.72 - - - - 

** = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
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2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนู 

2.1 ความเขียวใบ (SPAD) 
  จากการตรวจวัดความเขียวใบที่อายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า ทุกสิ่งการทดลองมีความเขียวใบ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผล
ให้พริกขี้หนูมีความเขียวใบสูงที่สุด 43.36 (SPAD) รองลงมาคือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 37.61 (SPAD) และสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15  อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 32.84 (SPAD) ที่อายุ 35 วัน หลังการย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 

 
 

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความเขียวใบสูงท่ีสุดอยู่ที่ 53.63 (SPAD) รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 
44.12 (SPAD) และสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ค่าความเขียวใบอยู่ที่ 43.41 และที่อายุ 49 วัน หลังการย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว สูตร 15-15-
15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบสูงสุด 57.47 (SPAD) รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 53.55 (SPAD) และสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 800 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าความเขียวใบ 49.70 (SPAD) เห็นได้ว่าค่าความเขียวใบจะมีผล
ต่อการสร้างคลอโรฟิลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างอาหารของพืช พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีผลทำให้
พริกมีความเขียวใบสูงท่ีสุด (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 ความเขียวใบของพริกข้ีหนูท่ีปลูกในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีที่อายุ 21, 35 และ 49 วัน  

สิ่งทดลอง 
ความเขียวใบ (SPAD) 

21 วัน 35 วัน 49 วัน 
T1 43.36 a 53.63 a 57.47 a 
T2 37.61 b 47.61 b 53.55 b 
T3 35.34 bc 44.12 bc 53.50 b 
T4 32.84 c 43.41 c 49.70 c 
F-test * * * 
C.V. (%) 4.34 4.39 2.53 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)   
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร ่
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
 2.2 ความสูงต้น 
  จากการวัดความสูงต้นที่อายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่และสิ่งทดลองที ่2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความสูงต้นไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 16.84 และ 15.95 เซนติเมตร ท่ีอายุ 35 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต้นสูงที่สุดที่ 44.15 เซนติเมตร และที่อายุ 49 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต้นสูงที่สุด 62.59 เซนติเมตร ส่วนสิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความสูงต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 46.24 และ 45.91 เซนติเมตร ตามลำดับ และสิ่ง
ทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูง
ต้นต่ำที่สุด 40.11 เซนติเมตร จากผลการทดลองเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทำให้
พริกมีความสูงต้นดีที่สุด (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่  3 ความส ู งต ้นของพร ิกข ี ้หน ูท ี ่ ปล ูก ในกระถางโดยใช ้ป ุ ๋ ยอ ินทร ีย ์อ ัด เม ็ดร ่ วมก ับป ุ ๋ ย เคม ีท ี ่ อายุ                              
   21, 35 และ 49 วัน 

สิ่งทดลอง 
ความสูงต้น (เซนติเมตร) 

21 วัน 35 วัน 49 วัน 
T1 16.84 a 44.15 a 62.95 a 
T2 15.95 ab 30.08 b 46.24 b 
T3 13.56 bc 27.31 bc 45.91 b 
T4 11.22 c 25.57 c 40.11 c 
F-test * * * 
C.V. (%) 10.88 7.12 5.36 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
   
 2.3 ความกว้างทรงพุ่ม 
  จากการวัดความกว้างทรงพุ่มที่อายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีความกว้างทรงพุ่มสูงท่ีสุด 24.76 เซนติเมตร รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้างทรงพุ่ม 21.82 เซนติเมตร สิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 
400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้างทรงพุ่ม 18.98 เซนติเมตร และสิ่ง
ทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้าง
ทรงพุ่ม 17.05 เซนติเมตร ที่อายุ 35 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอัตรา 30 กิโลกรัมตอ่
ไร่ มีความกว้างทรงพุ่มสูงสุด 39.06 เซนติเมตร รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อ
ไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และ
สิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม 33.38, 29.61 และ 28.18 เซนติเมตร ตามลำดับ และที่อายุ 49 วัน หลังจาก
ย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด 
อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม 50.03, 46.07 และ 45.94 เซนติเมตร 
ตามลำดับ จากผลการทดลองเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีผลทำให้พริกมีความกว้างทรงพุ่มสูงท่ีสุด (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่  3 ความส ู งต ้นของพร ิกข ี ้หน ูท ี ่ ปล ูก ในกระถางโดยใช ้ป ุ ๋ ยอ ินทร ีย ์อ ัด เม ็ดร ่ วมก ับป ุ ๋ ย เคม ีท ี ่ อายุ                              
   21, 35 และ 49 วัน 

สิ่งทดลอง 
ความสูงต้น (เซนติเมตร) 

21 วัน 35 วัน 49 วัน 
T1 16.84 a 44.15 a 62.95 a 
T2 15.95 ab 30.08 b 46.24 b 
T3 13.56 bc 27.31 bc 45.91 b 
T4 11.22 c 25.57 c 40.11 c 
F-test * * * 
C.V. (%) 10.88 7.12 5.36 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
   
 2.3 ความกว้างทรงพุ่ม 
  จากการวัดความกว้างทรงพุ่มที่อายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีความกว้างทรงพุ่มสูงท่ีสุด 24.76 เซนติเมตร รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้างทรงพุ่ม 21.82 เซนติเมตร สิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 
400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้างทรงพุ่ม 18.98 เซนติเมตร และสิ่ง
ทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้าง
ทรงพุ่ม 17.05 เซนติเมตร ที่อายุ 35 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอัตรา 30 กิโลกรัมตอ่
ไร่ มีความกว้างทรงพุ่มสูงสุด 39.06 เซนติเมตร รองลงมา คือ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อ
ไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และ
สิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม 33.38, 29.61 และ 28.18 เซนติเมตร ตามลำดับ และที่อายุ 49 วัน หลังจาก
ย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด 
อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม 50.03, 46.07 และ 45.94 เซนติเมตร 
ตามลำดับ จากผลการทดลองเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีผลทำให้พริกมีความกว้างทรงพุ่มสูงท่ีสุด (ตารางที่ 4) 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 4 ความกว้างทรงพุ่มของพริกข้ีหนูท่ีปลูกในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี ที่อายุ 21, 35 และ 49 วัน 

สิ่งทดลอง 
ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 

25 วัน 39 วัน 53 วัน 
T1 24.76 a 39.06 a 50.03 a 
T2 21.82 b 33.38 b 46.07 ab 
T3 18.98 c 29.61 b 45.94 ab 
T4 17.05 c 28.18 b 43.01 b 
F-test * * * 
C.V. (%) 5.42 8.35 5.78 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
  2.4 จำนวนกิ่ง 
  จากการนับจำนวนกิ่งของพริกท่ีอายุ 21 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่  สิ่งทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จำนวนกิ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 9.05, 8.72 และ 7.11 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ ส่วนสิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จำนวนกิ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 7.11 และ 6.11 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ 
ที่อายุ 35 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด 20.05 กิ่ง/ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถติิ
กับสิ่งทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีจำนวนกิ่งอยู่ท่ี 20.05, 18.27 และ 17.44 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ โดยสิ่งทดลองที่ 4 มีจำนวนกิ่งน้อย
ที่สุดที่ 16.66 กิ่ง/ต้น และที่อายุ 49 วัน หลังจากย้ายปลูก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 มีจำนวนกิ่งมากที่สุด 33.94 กิ่ง/ต้น แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ 2 ที่มีจำนวนกิ่ง 30.55 กิ่ง/ต้น ซึ่งจำนวนก่ิงจะมีผลต่อจำนวนการออกดอกของพริก
ขี้หนู (ตารางที่ 5)  
ตารางที่ 5 จำนวนกิ่งของพริกข้ีหนูท่ีปลูกในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด็ร่วมกับปุย๋เคมี ที่อายุ 21, 35 และ 49 วัน 

สิ่งทดลอง 
จำนวนกิ่ง/ต้น 

21 วัน 35 วัน 49 วัน 
T1 9.05 a 20.05 a 33.94 a 
T2 8.72 a 18.27 ab 30.55 ab 
T3 7.11 ab 17.44 ab 28.77 b 
T4 6.11 b 16.66 b 27.83 b 
F-test * * * 
C.V. (%) 15.14 9.64 8.61 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
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ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)   
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

2.5 อายุวันออกดอก 
อายุวันออกดอก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 

2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันออกดอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ 23.00, 22.66 และ 
23.33 วัน ตามลำดับ ส่วนสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ พริกข้ีหนูออกดอกช้าที่สุด 26.33 วัน (ตารางที่ 6) 
  อายุวันดอกบาน พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 
2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันดอกบานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ 24.66, 22.66 และ 
23.33 วัน ตามลำดับ ในขณะที่สิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันดอกบานนานที่สุดที่ 26.33 วัน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 อายุวันออกดอกและอายุวันดอกบานของพริกข้ีหนูท่ีปลกูในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุย๋เคมี 
สิ่งทดลอง อายุวันออกดอก (วัน) อายุวันดอกบาน (วัน) 
T1 23.00 b 24.66 ab 
T2 22.66 b 22.66 b 
T3 23.33 b 23.33 b 
T4 26.33 a 26.33 a 
F-test * * 
C.V. (%) 5.13 5.58 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.6 ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผล 
  หลังจากการเก็บเกี่ยว พบว่า สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้ม
ให้ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่สุด 60.66 มิลลิเมตร, 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 กรัม ตามลำดับ แต่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวผล ความกว้าง
ผล และน้ำหนักผลรวมที่ 58.78 มิลลิเมตร, 9.54 มิลลิเมตร และ 25.33 กรัม ตามลำดับ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)   
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

2.5 อายุวันออกดอก 
อายุวันออกดอก พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 

2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันออกดอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ 23.00, 22.66 และ 
23.33 วัน ตามลำดับ ส่วนสิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ พริกข้ีหนูออกดอกช้าที่สุด 26.33 วัน (ตารางที่ 6) 
  อายุวันดอกบาน พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 
2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันดอกบานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ 24.66, 22.66 และ 
23.33 วัน ตามลำดับ ในขณะที่สิ่งทดลองที่ 4 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวันดอกบานนานที่สุดที่ 26.33 วัน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 อายุวันออกดอกและอายุวันดอกบานของพริกข้ีหนูท่ีปลกูในกระถางโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุย๋เคมี 
สิ่งทดลอง อายุวันออกดอก (วัน) อายุวันดอกบาน (วัน) 
T1 23.00 b 24.66 ab 
T2 22.66 b 22.66 b 
T3 23.33 b 23.33 b 
T4 26.33 a 26.33 a 
F-test * * 
C.V. (%) 5.13 5.58 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2.6 ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผล 
  หลังจากการเก็บเกี่ยว พบว่า สิ่งทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้ม
ให้ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่สุด 60.66 มิลลิเมตร, 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 กรัม ตามลำดับ แต่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวผล ความกว้าง
ผล และน้ำหนักผลรวมที่ 58.78 มิลลิเมตร, 9.54 มิลลิเมตร และ 25.33 กรัม ตามลำดับ และสิ่งทดลองที่ 3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

 
 

อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวผล ความกว้างผล และ
น้ำหนักผลรวมที่ 58.64 มิลลิเมตร, 8.95 มิลลิเมตร และ 25.33 กรัม ตามลำดับ จากการทดลองเห็นได้ว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดเพียงอย่างเดียวและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง มีแนวโน้มให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลต่อต้นของพริกขี้หนูที่ปลูกในกระถาง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี 

สิ่งทดลอง ความยาวผล (มิลลิเมตร) ความกว้างผล (มลิลเิมตร)  น้ำหนัก 10 ผล (กรัม) 
T1 58.78 ab 9.54  25.33 ab 
T2 60.66 a  9.75  25.83 a 
T3 58.64 ab 8.95  25.33 ab 
T4 56.61 b 9.32  23.05 b 
F-test * ns * 
C.V. (%) 3.24 5.67 4.00 

* = แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05 according to DMRT)  
T1 = ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
T2 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
T3 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
T4 = ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
 ในส่วนของสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังปลูกทดสอบ พบว่า ดินก่อนปลูกเป็นกรดอ่อนเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ร่วมด้วยส่งผลให้ดินมีความเป็นกลางมากขึ้น และปริมาณธาตุอาหารหลักของดิน พบว่า ค่าฟอสฟอรัส (P) สูงมาก หลังจากใส่
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เนื่องจากในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีตะกอนชีวภาพและหินฟอสเฟตเป็นประกอบด้วย เพราะฉะนั้นการปลูกพริก
โดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 แต่เปลี่ยนเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 แทนได้ 
ซึ่งนันทิการ์ [5] ได้รายงานว่า เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) ลงได้เนื่องจากในดินมีการสะสมสูงอยู่แล้ว 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต จะทำให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสูงขึ้น จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
ขี้หนูในกระถาง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพียงอย่างเดียว อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตดี
ที่สุด โดยให้ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และจำนวนกิ่งต่อต้นสูงที่สุดที่ 62.95 เซนติเมตร, 50.03 เซนติเมตร และ 33.94 
กิ่ง/ต้น ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มีไนโตรเจนสูง ซึ่งไนโตรเจนเป็นธาตุที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
กระตุ้นให้พืชมีความแข็งแรงทางด้านใบและลำต้น [6] สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรชัยวัฒน์ และคณะ [7] ได้ศึกษาผลของปุ๋ย
ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง พบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ 
ส่งผลให้พริกขี้หนูมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่ระยะ 120 วันหลังย้ายกล้า และการสะสมน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 3.2 กรัมต่อกระถาง ทำให้พริก
ขี้หนูมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด โดยวัดได้ 67.67 เซนติเมตร และการใส่ปุ๋ยในอัตรา 4.0 กรัมต่อกระถาง ส่งผลทำให้พริกขี้หนูมคี่า
น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน เฉลี่ยสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราอื่น ๆ โดยวัด ได้ 16.34 กรัมต่อต้น ซึ่งการเพิ่มระดับของปุ๋ย



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

214

 
 

ไนโตรเจนแก่พืชจะส่งผลต่อการแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะทำให้น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสำหรับพริกแล้ว
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้นนั้น จะไปส่งเสริมการแตกกิ่งก้านสาขา และเพิ่มจำนวนใบของพริก จึงทำให้มีการสะสมน้ำหนัก
ส่วนเหนือดินมากขึ้น [8, 9, 10] สำหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอย่างเดียว อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโนม้ของผลผลิตดี
ที่สุด ให้ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่สุดที่ 60.66 มิลลิเมตร 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยลด
ปริมาณปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด ลงไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับอารวี [3] ที่ได้ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้ง ผลการทดสอบพบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-
0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มให้กวางตุ้งเจริญเติบโตดีที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม ความสูงต้น จำนวนใบ และ
ความเขียวของกวางตุ้งสูง คือ 28.35 มิลลิเมตร 36.2 เซนติเมตร 11.3 ใบต่อต้น และ 41.43 SPAD ตามลำดับ และมีแนวโน้ม
ให้น้ำหนักสดก่อนการตัดแต่งต่อไร่ และน้ำหนักสดหลังการตัดแต่งต่อไร่สูงอยู่ที่ 3,328 และ 2,873 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
จากการศึกษาเห็นได้ว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว  

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดสอบผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพริกขี้หนูในกระถาง 
พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพียงอย่างเดียว อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโตและผลผลิต ไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว สูตร 
15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นในการปลูกพริกขี้หนูในกระถาง แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพื่อลดการสะสมของสารเคมีในสภาพแวดล้อม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพริกแบบอินทรีย์ต่อไป  
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ไนโตรเจนแก่พืชจะส่งผลต่อการแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะทำให้น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสำหรับพริกแล้ว
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้นนั้น จะไปส่งเสริมการแตกกิ่งก้านสาขา และเพิ่มจำนวนใบของพริก จึงทำให้มีการสะสมน้ำหนัก
ส่วนเหนือดินมากขึ้น [8, 9, 10] สำหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอย่างเดียว อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโนม้ของผลผลิตดี
ที่สุด ให้ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่สุดที่ 60.66 มิลลิเมตร 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยลด
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การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วยตัวแบบ SCOR Model 
 

ทัศวรรณ รักมั่น1 *  รัชพงษ์ กลิ่นศรสีุข 2 และธรรมรัตน์ พุทธไทย3 
 

บทคัดย่อ 
 สหภาพยุโรปปฏิเสธการนำเข้าสินค้าสมุนไพรไทยเนื่องจากการปนเปื้อนสารเคมีตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลง
ศัตรูพืช ทีม่ีสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องที่ทำการผลิตสินค้าสมุนไพร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความเชื่อมโยงโซ่อุปทานสมุนไพรระหว่าง ผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ส่งออก  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเสนอ
แนวทางปรับปรุงโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  โดยใช้ SCOR Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความ
เชื ่อมโยงกระบวนการในโซ่อุปทาน ทำการเก็บข้อมูลจากผู ้เกี ่ยวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ ่มพืช Ocimum spp. และ 
Capsicum spp. ภาคกลาง ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปีตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัยพบว่าเมื่อ
เกษตรกรรับคำสั่งซื้อจากโรงคัดบรรจุ จะปลูกสมุนไพรภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ผลผลิตถูกส่งต่อไปยังโรงคัดบรรจุที่อยู่ในระบบ Establishment List คัดคุณภาพและ
สุ่มตรวจคุณภาพก่อนแพ็คบรรจุสินค้า และส่งต่อไปยังผู้ส่งออกที่กระจายสินค้าไปยังสหภาพยุโ รป ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ได้แก่ เกษตรกรและโรงคัดบรรจุปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน, เกษตรกรมีวิธีจัดการแปลงไม่เพียงพอ, โรงคัดบรรจุสุ่ม
ตรวจสมุนไพรและมีอุปกรณ์ตรวจสอบศัตรูพืชไม่ครบถ้วน, ขาดการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง, ขาดการสนับสนุน
เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงข้อมูลด้านมาตรฐานของสหภาพยุโรปมีความไม่สะดวก โดยมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้แก่ การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 
คำสำคัญ: การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพร, การส่งออกไปสหภาพยุโรป, SCOR Model 
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Abstract 

The European Union (EU) has rejected the imports of Thai herbal products due to the detection of 
pesticide residues and contamination of pests and microbes, which were caused by the division between 
stakeholders. This research study aimed to investigate the linkages between manufacturers, distributors, and 
exporters in the herbal supply chain and to analyze the problems and obstacles in order to propose the 
proper guidelines for solutions. The SCOR Model was applied as a framework to analyze the process linkages. 
Data was collected from stakeholders in the supply chains of Ocimum spp. and Capsicum spp., central 
region of Thailand, with more than 4 years of experience as specified. In-depth interviews and unstructured 
observations were conducted with content analysis. As a result, when farmers received orders from packing 
houses, herbs would be grown under Good Agricultural Practices and EU food safety standards. The products 
were transported to the packing house via an Establishment List, then passed through a screen and a random 
quality inspection before packaging, and later delivered to the exporters before being shipped to the EU. 
The problems and obstacles encountered included: poor performance of farmers and packing houses; 
farmers’ inadequate methods in plot management; packing houses' inadequate pest inspection equipment; 
lack of knowledge on standards in the long run; insufficient technological support in the production process; 
and inconvenient access to information on EU standards. The guidelines for solutions consisted of 
developing the skills and improving the abilities of the stakeholders, including formulating policies to help 
farmers and entrepreneurs. 
 
Keywords: Supply Chain Management of Herbs, Export to the European Union, SCOR Model 
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บทนำ 
 จากการที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร จึงได้มีการกำหนดระบบมาตรฐานควบคุมและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอาหารที่เข้มงวดหลายด้าน และมีผลบังคับใช้กับประเทศที่สามที่จะนำเข้าสินค้าไปยัง
สหภาพยุโรป ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกพืชสมุนไพรไทยที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของร้านอาหารไทย เนื่องจากไม่ผ ่าน
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร จากปัญหาการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ
การตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับสินค้าสมุนไพร การผลิตสมุนไพรเพ่ือส่งออกจะต้องผ่านผู้เก่ียวข้องทุกหน่วยตลอดสายของ
โซ่อุปทานต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ส่งออก จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานเข้ามาจัดการเพ่ือให้สินค้า
สมุนไพรที่ส่งออกมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 
 สินค้าสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารไทย ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาหารไทย
ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากข้ึนในสหภาพยุโรป และเกิดความคุ้นเคยกับอาหารไทยจากการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
[1] ประกอบกับการส่งเสริมร้านอาหารไทยด้วยการออกเครื่องหมายรับรองรสชาติอาหารไทยในโครงการ “Thai SELECT” 
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของร้านอาหารไทยในสหภาพยุโรป โดยมีร้านอาหารไทยจำนวน
มากกว่า 1,642 แห่ง [2] ที่ต้ังกระจายอยู่ในสหภาพยุโรปที่จะเป็นช่องทางสำคัญในการนำเข้าสมุนไพรและยังเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สำคัญที่ไทยจะสามารถขยายตลาดในการส่งออกได้ในอนาคต 
 อย่างไรก็ตามการส่งออกสมุนไพรไปยังสหภาพยุโรป ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปที่
อยู่ภายใต้ธรรมนูญสมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร (White Paper on Food Safety) เช่น กฎหมายอาหารทั่วไป
ที่ควบคุมสินค้าให้มีความปลอดภัย กฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร กฎระเบียบทางจุลชีววิทยา [3] ซึ่งมาตรการดังกล่าว
เป็นการกีดกันทางการค้าและเป็นผลกระทบกับประเทศที่สาม  [4] กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมพิเศษ
ระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List: EL) สำหรับส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป โดยเกษตรกรจะต้องได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โรงงาน
คัดบรรจุต้องผ่านข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชอย่างปลอดภัย (Good Manufacturing Practice: 
GMP) และจะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที ่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical 
Control Point: HACCP) ถึงแม้จะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการส่งออก แต่ยังพบปัญหาการส่งออกจากการรายงานผ่าน
ระบบ RASFF ของสหภาพยุโรปโดยในปี พ.ศ. 2557-2562 การรายงานปัญหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างและการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในหมวดของเครื่องเทศและสมุนไพร พบพืชสมุนไพรที่มีปัญหามากถึง 28 ครั้ง โดยสินค้าท่ีพบปัญหาบ่อยครั้งคือ
พืชในสกุล Ocimum น่ันคือ กะเพรา โหระพา และพบการรายงานปัญหาของพริกจำนวน 12 ครั้ง [5] รวมถึงการแจ้งเตือนการ
ตรวจพบศัตรูพืชที่ติดไปกับพืชสมุนไพรในสกุล Ocimum จำนวน 27 ครั้งและพริกจำนวน 22 ครั้ง ผ่านระบบ EUROPHYT 
โดยพืชสมุนไพรที่พบปัญหาน้ีสามารถจัดอยู่ในกลุ่มตามการจำแนกของกรมวิชาการเกษตรในการกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษ
ระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ คือกลุ่มพืช Ocimum spp. (กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า) และกลุ่มพืช Capsicum spp. 
(พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกข้ีหนู) [6] ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่าน้ีเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นิยมใช้ประกอบอาหารไทย  
 กระบวนการผลิตสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตตั้งแต่เกษตรกรราย
แรกจนถึงผู้ส่งออก การทำให้สมุนไพรมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะต้องมีการจัดการโซ่อุปทานที่ดี โดยเชื่อมโยง
ผู ้เกี ่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคปลายทาง [7] สามารถใช้แบบจำลองอ้างอิงการ
ปฏ ิบ ัต ิการโซ ่อ ุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) พัฒนาการจ ัดการร ูปแบบ
กระบวนการและกิจกรรมในโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีข้ึน [8] เพราะ SCOR Model ถูกพัฒนามาเพ่ืออธิบายกิจกรรม
ในโซ่อุปทานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันตามกระบวนการหลักได้แก่ การวางแผน, การจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดส่ง และการ
ส่งคืนสินค้า รวมถึงการจัดการระบบสนับสนุนซึ่งเป็นกระบวนการจัดเตรียม กฎข้อบังคับในการดำเนินงาน การจัดการข้อมูล
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 จากการที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร จึงได้มีการกำหนดระบบมาตรฐานควบคุมและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอาหารที่เข้มงวดหลายด้าน และมีผลบังคับใช้กับประเทศที่สามที่จะนำเข้าสินค้าไปยัง
สหภาพยุโรป ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกพืชสมุนไพรไทยที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของร้านอาหารไทย เนื่องจากไม่ผ ่าน
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร จากปัญหาการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และ
การตรวจพบแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับสินค้าสมุนไพร การผลิตสมุนไพรเพ่ือส่งออกจะต้องผ่านผู้เก่ียวข้องทุกหน่วยตลอดสายของ
โซ่อุปทานต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ส่งออก จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานเข้ามาจัดการเพ่ือให้สินค้า
สมุนไพรทีส่่งออกมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 
 สินค้าสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารไทย ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาหารไทย
ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากข้ึนในสหภาพยุโรป และเกิดความคุ้นเคยกับอาหารไทยจากการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
[1] ประกอบกับการส่งเสริมร้านอาหารไทยด้วยการออกเครื่องหมายรับรองรสชาติอาหารไทยในโครงการ “Thai SELECT” 
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของร้านอาหารไทยในสหภาพยุโรป โดยมีร้านอาหารไทยจำนวน
มากกว่า 1,642 แห่ง [2] ที่ต้ังกระจายอยู่ในสหภาพยุโรปที่จะเป็นช่องทางสำคัญในการนำเข้าสมุนไพรและยังเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สำคัญที่ไทยจะสามารถขยายตลาดในการส่งออกได้ในอนาคต 
 อย่างไรก็ตามการส่งออกสมุนไพรไปยังสหภาพยุโรป ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปที่
อยู่ภายใต้ธรรมนูญสมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร (White Paper on Food Safety) เช่น กฎหมายอาหารทั่วไป
ที่ควบคุมสินค้าให้มีความปลอดภัย กฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร กฎระเบียบทางจุลชีววิทยา [3] ซึ่งมาตรการดังกล่าว
เป็นการกีดกันทางการค้าและเป็นผลกระทบกับประเทศที่สาม  [4] กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมพิเศษ
ระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List: EL) สำหรับส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
สหภาพยุโรป โดยเกษตรกรจะต้องได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โรงงาน
คัดบรรจุต้องผ่านข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชอย่างปลอดภัย (Good Manufacturing Practice: 
GMP) และจะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที ่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical 
Control Point: HACCP) ถึงแม้จะมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการส่งออก แต่ยังพบปัญหาการส่งออกจากการรายงานผ่าน
ระบบ RASFF ของสหภาพยุโรปโดยในปี พ.ศ. 2557-2562 การรายงานปัญหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างและการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในหมวดของเครื่องเทศและสมุนไพร พบพืชสมุนไพรที่มีปัญหามากถึง 28 ครั้ง โดยสินค้าท่ีพบปัญหาบ่อยครั้งคือ
พืชในสกุล Ocimum น่ันคือ กะเพรา โหระพา และพบการรายงานปัญหาของพริกจำนวน 12 ครั้ง [5] รวมถึงการแจ้งเตือนการ
ตรวจพบศัตรูพืชที่ติดไปกับพืชสมุนไพรในสกุล Ocimum จำนวน 27 ครั้งและพริกจำนวน 22 ครั้ง ผ่านระบบ EUROPHYT 
โดยพืชสมุนไพรที่พบปัญหาน้ีสามารถจัดอยู่ในกลุ่มตามการจำแนกของกรมวิชาการเกษตรในการกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษ
ระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ คือกลุ่มพืช Ocimum spp. (กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า) และกลุ่มพืช Capsicum spp. 
(พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกข้ีหนู) [6] ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่าน้ีเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นิยมใช้ประกอบอาหารไทย  
 กระบวนการผลิตสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตตั้งแต่เกษตรกรราย
แรกจนถึงผู้ส่งออก การทำให้สมุนไพรมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะต้องมีการจัดการโซ่อุปทานที่ดี โดยเชื่อมโยง
ผู ้เกี ่ยวข้องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคปลายทาง [7] สามารถใช้แบบจำลองอ้างอิงการ
ปฏ ิบ ัต ิการโซ ่อ ุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) พัฒนาการจ ัดการร ูปแบบ
กระบวนการและกิจกรรมในโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีข้ึน [8] เพราะ SCOR Model ถูกพัฒนามาเพ่ืออธิบายกิจกรรม
ในโซ่อุปทานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันตามกระบวนการหลักได้แก่ การวางแผน, การจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดส่ง และการ
ส่งคืนสินค้า รวมถึงการจัดการระบบสนับสนุนซึ่งเป็นกระบวนการจัดเตรียม กฎข้อบังคับในการดำเนินงาน การจัดการข้อมูล

สารสนเทศและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการปฏิบัติงาน [9]  ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก กฎระเบียบ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยของชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) ได้มีการประยุกต์ใช้ 
SCOR Model ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานสินค้าผักปลอดภัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อีกด้วย 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาการจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ่ม Ocimum spp. และกลุ่ม Capsicum 
spp. ทีส่่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยเลือกพ้ืนที่ภาคกลางเป็นตัวแทนในการศึกษาเน่ืองจากมีการผลิตสมุนไพรกลุ่ม Ocimum 
spp. และกลุ่ม Capsicum spp. เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุด [11] โดยใช้ SCOR Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต  ผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ส่งออก วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุงให้โซ่อุปทาน
สมุนไพรมีประสิทธิภาพด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรปและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ: ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้กลยุทธ์การเลือกตัวอย่าง

แบบมีเกณฑ์ [12] เพ่ือให้คุณภาพข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดหลักเกณฑ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ 
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อการผลิตสมุนไพรกลุ่มพืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp. ที่ส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรป โดยอยู ่ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานีและลพบุรี และมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานมากกว่า 4 ปีขึ้นไปจำนวน 15 ราย ได้แก่ 1) เกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GAP จำนวน 6 ราย 2) โรงคัดบรรจุที่ได้
มาตรฐานข้อกำหนด GMP และ HACCP จำนวน 3 ราย 3) บริษัทส่งออกที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป
จำนวน 3 ราย และ 4) ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสมุนไพรเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปคือ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช 1 ราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด 2 ราย  

การวิเคราะห์ข้อมูล: เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Observation) จากน้ันนำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ผลิต โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่
เก ิดขึ ้นในโซ่อุปทานเพื ่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ ่มพืช Ocimum spp. และกลุ ่มพืช     
Capsicum spp. ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยใช้ตัวแบบ SCOR Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการหลัก    
5 กระบวนการ คือ การวางแผน, การจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดส่ง, และการส่งคืนสินค้า และกิจกรรมสนับสนุน 4 ด้าน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก, ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี และกฎระเบียบ และใช้วิธีการวิเคราะห์    
เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการปฏิบัติงานโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ่มพืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp.
โดยอาศัย SCOR Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและผู้ส่งออกในเขตภาคกลาง
ส่วนใหญ่เป็นรายเดียวกัน การวางแผนคำสั ่งซื ้อปริมาณผลผลิตจากเกษตรกรและปริมาณการส่งออกสมุนไพรจึงมีความ
เชื่อมโยงกันโดยอาศัยสถิติในอดีตมาพยากรณ์ เมื่อเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรรับคำสั่งซื้อจากโรงคัดบรรจุแล้วจะวางแผนการ
ปลูกสมุนไพรและปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ที่กำหนดโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของโรงคัดบรรจุแนะนำการจัดการแปลง เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะคัดคุณภาพเบื้องต้นโดยการล้างผลผลิต
จะเป็นไปตามโรงคัดบรรจุต้องการ จากน้ันโรงคัดบรรจุหรือพ่อค้าคนกลางจะมารับผลผลิตที่บ้านของเกษตรกร มีเพียงบางราย
ที่ไปส่งผลผลิตเอง ผลผลิตที่รับมาจากแปลงของเกษตรกรจะคัดคุณภาพอีกครัง้ และสุ่มตรวจสารเคมีตกค้าง, เชื้อจุลินทรีย์ และ
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แมลงศัตรูพืช ถ้าพบแมลงศัตรูพืชจะนำสมุนไพรไปรมเมทิลโบรไมด์ สมุนไพรที่ผ่านการคัดคุณภาพแล้วจะนำมาล้างด้วย
น้ำประปาผสมคลอรีน และเข้าสู่กระบวนการแพ็คบรรจุตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้โรงคัดบรรจุที่ทำการแพ็คสินค้า
สมุนไพรไปยังสหภาพยุโรปต้องเข้าร่วมระบบมาตรการควบคุมพิเศษ EL และต้องได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP     
(มกษ.9023-2564) ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (มกษ.9024-2564)  โดยผู้ประกอบการที่เป็นทั้งโรงคัดบรรจุและ
บริษัทส่งออกจะอยู่ในบริเวณเดียวกัน สินค้าสมุนไพรที่ทำการแพ็คบรรจุแล้วจะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ในห้องทำความเย็น ใน
ส่วนของการส่งออกผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ที่รับรองโดยกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เน่ืองจากมสีมุนไพรในกลุ่มพืช Ocimum spp. 
และกลุ่มพืช Capsicum spp. เป็นพืชควบคุมเฉพาะ เมื่อถึงเวลาส่งออกสินค้าท่ีถูกเตรียมไว้ในกล่องโฟมควบคุมอุณหภูมิจะถูก
ขนส่งโดยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยาน โดยผู ้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) เมื ่อได้
ใบรับรองแล้วจึงสามารถส่งออกสินค้าสมุนไพรไปยังสหภาพยุโรปได้ เมื่อถึงด่านนำเข้าที่สหภาพยุโรป สินค้าสมุนไพรที่ถูก
ปฏิเสธเน่ืองจากปัญหาการตรวจพบแมลงศัตรูพืช, สารพิษตกค้างที่เกินมาตรฐาน, สารพิษตกค้างที่สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้
, เชื้อจุลินทรีย์, และเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพระหว่างขนส่งจะถูกกำจัดที่ปลายทาง 

 
รูปที่ 1 กิจกรรมในโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตามตัวแบบ SCOR Model 

                                                     

                                

 

 
รับค าสั่งซื อสมุนไพรจากโรงคัดบรรจุเพื่อวางแผนการผลิตสมุนไพร 

จัดหาป จจัยการผลิต 
สารเคมี, สารปรับปรุงดิน, แหล่งน้ าใช้ในแปลง, ต้นกล้า 

        (   . 9001-2556) 
 

จัดเตรียมแปลงปลูก 
พักแปลงโดยสลับแปลงปลูก 3-6 เดือนและใช้สารปรับปรุงดินเพื่อบ ารุงดิน เช่นปูนขาว  

ปลูกสมุนไพรตามแนวทางป ิบัติ GAP และการดูแล องเจ้าหน้าโรงคัดบรรจุ 
ต้องใช้สารเคมีที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป  

เก บเก่ียวผลผลิตสมุนไพร 
เว้นระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง, ใช้ภาชนะเฉพาะเก็บผลผลิต  

คัดคุ ภาพผลผลิตสมุนไพร 
Ocimum spp. ตัดก้านมีความยาวไม่ต่ ากว่า 25 และไม่เกิน 35 เซนติเมตร เด็ดใบแก่ ใบเหลืองและตัดดอกทิ้ง  

Capsicum spp.  ักตรงไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรูหนอนและแมลงศัตรูพืชติดไปกับ ัก 

                EL (   .9023-2564) + (   .9024-2564) 
 

คัดคุ ภาพสมุนไพร 
Ocimum spp. ตัดใบล่างและดอกทิ้ง Capsicum spp. ไม่มีรูหนอนและแมลงศัตรูพืช 

ตรวจสอบคุ ภาพสมุนไพรและจัดเตรียมเอกสาร 
สารเคมีตกค้าง, เช้ือจุลินทรีย์, แมลงศัตรูพืช(พบแมลงน าไปรมเมทิลโบรไมด์), ขอใบรับรองสุขอนามัย 

ล้างสมุนไพรด้วยน  าประปาผสมคลอรีน  
 

แพ คบรรจุสมุนไพรตามความต้องการ องลูกค้า 

          

ควบคุมอุ หภูมิสินค้าสมุนไพรและ นส่งไปยังท่าอากา ยานโดยร ยนต  
Pre-Cooling 10 องศาเซลเซียส, แยกบรรจุพืชแต่ละชนิดใส่ในกล่องโฟมที่มีเจลท าความเย็น 

 อ บรับรองสุ อนามัยพื    ด่านตรวจพื ท่าอากา ยาน 
 

                                   
ขนส่งสินค้าโดยเคร่ืองบินที่มีระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายเคร่ืองสั้น  

 

สหภาพยุโรปตรวจสอบคุ ภาพสินค้าสมุนไพรตามมาตร านความปลอดภัยด้านอาหาร   ด่านน าเ ้า 
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แมลงศัตรูพืช ถ้าพบแมลงศัตรูพืชจะนำสมุนไพรไปรมเมทิลโบรไมด์ สมุนไพรที่ผ่านการคัดคุณภาพแล้วจะนำมาล้างด้วย
น้ำประปาผสมคลอรีน และเข้าสู่กระบวนการแพ็คบรรจุตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้โรงคัดบรรจุที่ทำการแพ็คสินค้า
สมุนไพรไปยังสหภาพยุโรปต้องเข้าร่วมระบบมาตรการควบคุมพิเศษ EL และต้องได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP     
(มกษ.9023-2564) ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (มกษ.9024-2564)  โดยผู้ประกอบการที่เป็นทั้งโรงคัดบรรจุและ
บริษัทส่งออกจะอยู่ในบริเวณเดียวกัน สินค้าสมุนไพรที่ทำการแพ็คบรรจุแล้วจะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ในห้องทำความเย็น ใน
ส่วนของการส่งออกผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ที่รับรองโดยกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เน่ืองจากมสีมุนไพรในกลุ่มพืช Ocimum spp. 
และกลุ่มพืช Capsicum spp. เป็นพืชควบคุมเฉพาะ เมื่อถึงเวลาส่งออกสินค้าท่ีถูกเตรียมไว้ในกล่องโฟมควบคุมอุณหภูมิจะถูก
ขนส่งโดยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยาน โดยผู ้ส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) เมื ่อได้
ใบรับรองแล้วจึงสามารถส่งออกสินค้าสมุนไพรไปยังสหภาพยุโรปได้ เมื่อถึงด่านนำเข้าที่สหภาพยุโรป สินค้าสมุนไพรที่ถูก
ปฏิเสธเน่ืองจากปัญหาการตรวจพบแมลงศัตรูพืช, สารพิษตกค้างที่เกินมาตรฐาน, สารพิษตกค้างที่สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้
, เชื้อจุลินทรีย์, และเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพระหว่างขนส่งจะถูกกำจัดที่ปลายทาง 

 
รูปที่ 1 กิจกรรมในโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตามตัวแบบ SCOR Model 

                                                     

                                

 

 
รับค าสั่งซื อสมุนไพรจากโรงคัดบรรจุเพื่อวางแผนการผลิตสมุนไพร 

จัดหาป จจัยการผลิต 
สารเคมี, สารปรับปรุงดิน, แหล่งน้ าใช้ในแปลง, ต้นกล้า 

        (   . 9001-2556) 
 

จัดเตรียมแปลงปลูก 
พักแปลงโดยสลับแปลงปลูก 3-6 เดือนและใช้สารปรับปรุงดินเพื่อบ ารุงดิน เช่นปูนขาว  

ปลูกสมุนไพรตามแนวทางป ิบัติ GAP และการดูแล องเจ้าหน้าโรงคัดบรรจุ 
ต้องใช้สารเคมีที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป  

เก บเก่ียวผลผลิตสมุนไพร 
เว้นระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง, ใช้ภาชนะเฉพาะเก็บผลผลิต  

คัดคุ ภาพผลผลิตสมุนไพร 
Ocimum spp. ตัดก้านมีความยาวไม่ต่ ากว่า 25 และไม่เกิน 35 เซนติเมตร เด็ดใบแก่ ใบเหลืองและตัดดอกทิ้ง  

Capsicum spp.  ักตรงไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรูหนอนและแมลงศัตรูพืชติดไปกับ ัก 

                EL (   .9023-2564) + (   .9024-2564) 
 

คัดคุ ภาพสมุนไพร 
Ocimum spp. ตัดใบล่างและดอกทิ้ง Capsicum spp. ไม่มีรูหนอนและแมลงศัตรูพืช 

ตรวจสอบคุ ภาพสมุนไพรและจัดเตรียมเอกสาร 
สารเคมีตกค้าง, เช้ือจุลินทรีย์, แมลงศัตรูพืช(พบแมลงน าไปรมเมทิลโบรไมด์), ขอใบรับรองสุขอนามัย 

ล้างสมุนไพรด้วยน  าประปาผสมคลอรีน  
 

แพ คบรรจุสมุนไพรตามความต้องการ องลูกค้า 

          

ควบคุมอุ หภูมิสินค้าสมุนไพรและ นส่งไปยังท่าอากา ยานโดยร ยนต  
Pre-Cooling 10 องศาเซลเซียส, แยกบรรจุพืชแต่ละชนิดใส่ในกล่องโฟมที่มีเจลท าความเย็น 

 อ บรับรองสุ อนามัยพื    ด่านตรวจพื ท่าอากา ยาน 
 

                                   
ขนส่งสินค้าโดยเคร่ืองบินที่มีระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายเคร่ืองสั้น  

 

สหภาพยุโรปตรวจสอบคุ ภาพสินค้าสมุนไพรตามมาตร านความปลอดภัยด้านอาหาร   ด่านน าเ ้า 

สินค้าผ่านมาตร าน 
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  จากกิจกรรมในโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ่มพืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp. ที่ส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรป ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตามตัวแบบ 
SCOR Model ดังตารางที่ 1 มีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตาม SCOR Model 

ป จจัย กระบวนการ
ตาม SCOR 
Model 

ผู้เกี่ยว ้อง นโซ่อุปทานสมุนไพร 
เกษตรกร โรงคัดบรรจุ ผู้ส่งออก 

ก ิ จ ก ร ร ม
หลัก 

การวางแผน 1.มีการวางแผนการปลูกสมุนไพร
เพียงพอต่อคำสั่งซ้ือจากโรงคัดบรรจุ 
2.การทำงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดมาตรฐานที่สำคัญ 

1.มีการวางแผนการรับซื้อสมุนไพรจาก
เกษตรกรเพียงพอต่อคำสั่งซ้ือจากลูกค้า 
2.การทำงานไม ่สอดคล ้องก ับแผน
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 

1.มีการวางแผนปร ิมาณส ินค้า
สมุนไพรเพียงพอต่อการส่งออก 

การจัดหา
วัตถุดิบ 

1.ป ัจจ ัยการผล ิตหาซ ื ้ อง ่ ายและ
เพียงพอต่อการผลิตสมุนไพร 
2.วิธีการจัดหาและจัดการแรงงานทำ
ตามมาตรฐาน 

1.คัดเลือกสมุนไพรมาจากเกษตรกร
เครือข่ายที่ได้มาตรฐาน GAP 
2.น้ำใช้ในโรงคัดบรรจุมีเพยีงพอและ
ตรวจสอบคุณภาพต่อเน่ือง 

1.คัดเลือกสินค้าสมุนไพรจากโรง
คัดบรรจุระบบมาตรการ EL ตาม
มาตรฐาน   

การผลิต 1.วิธีจัดการแปลงไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ 
2.ใช้สารเคมีที่ผิดวิธี 
3.มีการป้องกันการปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกในสถานที่คัด
คุณภาพ 
4.มีการเว้นระยะเก็บเก่ียวเพื่อป้องกัน
สารพิษตกค้าง 

1.สุ่มตรวจคุณภาพสมุนไพรไม่ครบถ้วน 
2.เครื่องมือตรวจสอบแมลงศัตรูพืชไม่
ครบถ้วน 
3.ม ีการป ้องก ันการปนเป ื ้ อ นจ าก
สิ ่งแวดล้อมภายนอกในกระบวนการ
แพ็คสินค้าสมุนไพร 

1.ม ีการควบค ุมค ุณภาพส ินค้า
สม ุ น ไพร ไม ่ ให ้ ปน เป ื ้ อน จ าก
สิ่งแวดล้อม 

การจัดส่ง 1.บรรจุภัณฑ์ที ่ใส่สมุนไพรมีความ
สะอาด 
2.มีว ิ ธีการป ้องก ันการปนเป ื ้ อน
ระหว่างขนส่งอย่างเพียงพอ 

1.ม ี การควบค ุมอ ุณหภ ูม ิ ส ิ นค ้าที่
เหมาะสม  
2.บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสมุนไพรมีความ
สะอาด 

1.มีการควบคุมอุณหภูมิสินค้าที่
เหมาะสม 
2.มีการป้องกันการปนเปื้อน
ระหว่างขนส่งตามมาตรฐาน 

การส่งคืนสินค้า 1.สมุนไพรถูกส่งคืนจากโรงคัดบรรจุ
จะกำจัดทิ้ง  

1.สม ุนไพรไม ่ ได ้ค ุณภาพจะส ่งคื น
เกษตรกร 

1.สมุนไพรถูกปฏิเสธจากสหภาพ
ยุโรปกำจัดทีป่ลายทาง 

ก ิ จ ก ร ร ม
สนับสนุน 

โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
สิ่งอำนวยความ
สะดวก 

มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการผลิตสมุนไพรเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  

ทรัพยากรมนุษย ์ ขาดการ ึกอบรมให้ความรู้ที่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง เช่น มาตรฐาน GAP  
เทคโนโลยี ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงเรือน 
กฎระเบียบ ขาดความสะดวกของช่องทางเข้าถึงข้อมูลด้านระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปตามตัว
แบบ SCOR Model พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนดังน้ี  

1. ด้านการวางแผนได้แก่ เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดรองที่สำคัญของมาตรฐาน GAP เช่น ไม่แยกสัดส่วนพ้ืนที่
การจัดเก็บสารเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ สุขสมาน และ 
อธิราช ศรีเสาวลักษณ์ (2559) ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด GAP รวมถึงพบปัญหา
ในการละเมิดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ ในส่วนของโรงคัดบรรจุพบว่าข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในโรงคัดบรรจุไม่สอดคล้องกับแผนการควบคุมระบบคุณภาพและความปลอดภัยตามที่เสนอต่อกรมวิชาการ
เกษตร ทำให้ไม่สามารถคงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าสมุนไพรตามระบบมาตรฐานได้อย่างต่อเน่ือง  
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2. ด้านการผลิตได้แก่ วิธีการจัดการแปลงปลูกของเกษตรกรไม่เพียงพอและหละหลวมต่อการป้องกันควบคุมโรคพืช
การเข้าทำลายผลผลิตของศัตรูพืช รวมถึงขาดข้อมูลการใช้สารเคมีที่ถูกวิธี เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีเพ่ือ
ป้องกันศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ สุขสมาน และ อธิราช ศรีเสาวลักษณ์ (2559) ที่
พบว่าเกษตรกรภายใต้มาตรฐาน GAP ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและการใช้สารเคมีที ่ถูกต้อง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพัชรินทร์ สุภาพันธ์ และ ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ (2561) ที่พบว่าเกษตรกรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน GAP เรื่องการใช้สารเคมีในระยะการระบาดของโรคและศัตรูพืชตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในระดับน้อย, ส่วน
ของโรงคัดบรรจุพบปัญหาการสุ่มตรวจคุณภาพสมุนไพรที่รับมาจากเกษตรกรไม่ครบถ้วนทั้งหมด ทำให้สมุนไพรที่ไม่ผ่าน
คุณภาพถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และเครื่องมือในการตรวจสอบศัตรูพืชมีไม่ครบถ้วนตามคำแนะนำของภาครัฐ 

 3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การ ึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการไม่เพียงพอและ
ต่อเน่ืองเช่น มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ ภู่พร้อมและ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ (2554) ที่พบว่า
เกษตรกรได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแต่ไม่เพียงพอควรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ด้านโรงคัดบรรจุขาดการ ึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและคัดแยกแมลงศัตรูพืชออกจากผลผลิต ทำให้ขาดทักษะ
ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  

4. ด้านเทคโนโลยีได้แก่ ขาดการสนับสนุนเงินทุนและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงเรือน  
5. ด้านกฎระเบียบได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เช่น รายการสารเคมีที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เนื่องจากข้อมูล
ประกาศทางอินเทอร์เน็ตและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) ที่พบว่าเกษตรกรที่ปลูก
ผักปลอดภัยเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาต่างประเทศ
ได้ 

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในโซ่อุปทาน สามารถเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ่ม
พืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp. ทีส่่งออกไปยังสหภาพยุโรป ดังน้ี 
 1. การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพร 
  1.1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุเกี่ยวกับระบบมาตรฐานที่มีการทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ แผนการควบคุมระบบความปลอดภัยในกระบวนการแพ็คบรรจุสมุนไพรของ
โรงคัดบรรจุ, การลดหรือป้องกันความเสียหายของสมุนไพรที่บรรจุแล้ว และเทคนิคการคัดแยกศัตรูพืชในสมุนไพร เป็นต้น  
  1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืชและโรคพืช, 
การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักและข้อกำหนดรองสำคัญที่เกษตรกรควรปฏิบัติในการรักษาคุณภาพการผลิตเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน, วิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายการสารเคมีที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมออย่างต่อเน่ือง 
  1.3 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
ของสหภาพยุโรป ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเมื่อถูกปฏิเสธสินค้าจากสหภาพยุโรปเนื่องจากไม่ผ่าน
มาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและไม่ละเลยท่ีจะปฏิบัติงานให้สมุนไพรมีคุณภาพ 
 2. การกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
  2.1 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดเดียวกันที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างเกษตรกร รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
  2.2 สนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น เงินกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการมีเงินทุนในการทำเกษตรเพ่ือการส่งออกตามมาตรฐาน 
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2. ด้านการผลิตได้แก่ วิธีการจัดการแปลงปลูกของเกษตรกรไม่เพียงพอและหละหลวมต่อการป้องกันควบคุมโรคพืช
การเข้าทำลายผลผลิตของศัตรูพืช รวมถึงขาดข้อมูลการใช้สารเคมีที่ถูกวิธี เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีเพ่ือ
ป้องกันศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ สุขสมาน และ อธิราช ศรีเสาวลักษณ์ (2559) ที่
พบว่าเกษตรกรภายใต้มาตรฐาน GAP ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและการใช้สารเคมีที ่ถูกต้อง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพัชรินทร์ สุภาพันธ์ และ ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ (2561) ที่พบว่าเกษตรกรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน GAP เรื่องการใช้สารเคมีในระยะการระบาดของโรคและศัตรูพืชตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในระดับน้อย, ส่วน
ของโรงคัดบรรจุพบปัญหาการสุ่มตรวจคุณภาพสมุนไพรที่รับมาจากเกษตรกรไม่ครบถ้วนทั้งหมด ทำให้สมุนไพรที่ไม่ผ่าน
คุณภาพถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และเครื่องมือในการตรวจสอบศัตรูพืชมีไม่ครบถ้วนตามคำแนะนำของภาครัฐ 

 3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การ ึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการไม่เพียงพอและ
ต่อเน่ืองเช่น มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ ภู่พร้อมและ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ (2554) ที่พบว่า
เกษตรกรได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแต่ไม่เพียงพอควรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ด้านโรงคัดบรรจุขาดการ ึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและคัดแยกแมลงศัตรูพืชออกจากผลผลิต ทำให้ขาดทักษะ
ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  

4. ด้านเทคโนโลยีได้แก่ ขาดการสนับสนุนเงินทุนและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น โรงเรือน  
5. ด้านกฎระเบียบได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เช่น รายการสารเคมีที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เนื่องจากข้อมูล
ประกาศทางอินเทอร์เน็ตและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) ที่พบว่าเกษตรกรที่ปลูก
ผักปลอดภัยเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาต่างประเทศ
ได้ 

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในโซ่อุปทาน สามารถเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ่ม
พืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp. ทีส่่งออกไปยังสหภาพยุโรป ดังน้ี 
 1. การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพร 
  1.1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุเกี่ยวกับระบบมาตรฐานที่มีการทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ แผนการควบคุมระบบความปลอดภัยในกระบวนการแพ็คบรรจุสมุนไพรของ
โรงคัดบรรจุ, การลดหรือป้องกันความเสียหายของสมุนไพรที่บรรจุแล้ว และเทคนิคการคัดแยกศัตรูพืชในสมุนไพร เป็นต้น  
  1.2 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันแมลงศัตรูพืชและโรคพืช, 
การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักและข้อกำหนดรองสำคัญที่เกษตรกรควรปฏิบัติในการรักษาคุณภาพการผลิตเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน, วิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายการสารเคมีที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมออย่างต่อเน่ือง 
  1.3 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
ของสหภาพยุโรป ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเมื่อถูกปฏิเสธสินค้าจากสหภาพยุโรปเนื่องจากไม่ผ่าน
มาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและไม่ละเลยท่ีจะปฏิบัติงานให้สมุนไพรมีคุณภาพ 
 2. การกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
  2.1 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดเดียวกันที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างเกษตรกร รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
  2.2 สนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น เงินกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการมีเงินทุนในการทำเกษตรเพ่ือการส่งออกตามมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ ่มพืช Ocimum spp. และกลุ่มพืช Capsicum spp. ที่ส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปด้วยตัวแบบ SCOR Model แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานผ่านผู้เก่ียวข้องต้ังแต่ เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกร พ่อค้าคนกลาง/โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก ที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของ
สหภาพยุโรป โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในโซ่อุปทานสมุนไพรมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน, ด้านการผลิต, ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์, ด้านเทคโนโลยี และด้านกฎระเบียบ ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปสามารถทำได้โดยการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพร 
และกำหนดนโยบายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
กับความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์1*  และพรรณทิพย์ กาหยี2 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
และอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 สถานีตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวม 109 วัน ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ตรวจวัดโดย
วิธี US.EPA Federal Reference Method (FRM) และอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตรวจวัดโดยวิธี Beta Ray 
ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 9.67 - 102.38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
ค่าเฉลี่ย 33.32 ± 12.65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ริม
ถนนดินแดง เขตดินแดง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 21.29 - 102.38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 41.28 ± 12.57 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 20.75 - 170.92 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 78.34 ± 20.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงสุด ณ สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ริมถนนดินแดง เขตดินแดง โดยมีค่าอยู่ในช่วง  43.58 - 170.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
ค่าเฉลี่ย 78.34 ± 20.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเลก็
กว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ดำเนินการโดยใช้หลักสถิติสหสัมพันธ์ พบว่าความเข้มข้นของ
อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.811 - 0.981 เฉลี่ย 0.948 ± 0.040. 
 
คำสำคัญ : คุณภาพอากาศ อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
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The Relationship Between the PM2.5 and PM10 Concentration in Bangkok Metropolitan, 

Thailand. 
Sivapan Choo- In1* and Pantip Kayee2 

ABSTRACT 
The objective of this research was monitor PM2.5 and PM10 in Bangkok Metropolitan and study the 

relationship between the PM 2.5 and PM10 concentration, using the data from 12 stations of the Pollution 
Control Department, Thailand. All stations located in urban areas and monitoring during 2019 November 1, 
2019 to March 31, 2020 a total of 109 days. The PM2.5 were measured by the US.EPA Federal Reference 
Method (FRM) and the Beta Ray system for PM10, The resulted shown that the PM2.5 concentrations ranged 
from 9.67 - 102.38, with an average 33.32 ± 12.65 µg/M3. The PM10 concentrations ranged from 20.75 - 
170.92 µg/M3 has an average of 58.63 ± 21.05 µg/M3. From the measurement of PM 2.5 found that at the Din 
Daeng Road has the highest concentration  ranged from 21.29 - 102.38 with an average of 41.28 ± 12.57 
µg/M3. The results of PM10 found that at the measurement station on Din Daeng Road It was found that 
concentrations ranged from 43.58 - 170.92 µg/M3, with an average of 78.34 ± 20.14 µg/M3. The relationship 
between the PM 2.5 and PM10 concentration by the correlation statistic is very high relationship at the 
significant level of .01 with r values in the range 0.811 - 0.981 with the average value 0.948 ± 0.040. 
 
Keyword : Bangkok Air Quality, PM2.5, PM10 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณอนุภาคฝุน่ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กับ อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
10 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กับ 
อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

อนุภาคฝุ่น 
อนุภาคฝุ่นเป็นท้ังอนุภาคของแข็งและของเหลว ไม่ใช่สารที่มีโมเลกุลเดียว ขนาดของอนุภาคทำให้อัตราการคงอยู่ใน

อากาศเป็นไปได้ตั้งแต่ 2-3 วินาที ไปจนถึงหลาย ๆ เดือน” ทั้งนี้อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดระหว่าง 0.1-1 ไมครอน หรือไมโครเมตร 
มีความเร็วในการตกลงสู่พื้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเร็วลม ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปกับกระแสลมได้ดี อนุภาคฝุ่นที่มี
ขนาดใหญ่กว่า 20 ไมครอน จะเริ่มมีความเร็วการตกสู่พื้นเพียงพอท่ีจะตกสู่พื้นโดยน้ำหนักและแรงเฉื่อย 

อนุภาคฝุ่นแบ่งประเภทตามขนาดได้ 3 ขนาด ดังนี ้
(1) อนุภาคฝุ ่นทั ้งหมด (total suspended particulate ; TSP) คือ อนุภาคฝุ ่นที ่มีขนาดเล็กว่า 100 

ไมครอนทั้งหมด ซึ่ง 1 ไมครอน เท่ากับ 0.000001 เมตร 
(2) อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10)  หรือเรียกว่า “อนุภาคฝุ่นหยาบ (Course Particle)”

คือ อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนทั้งหมด” [1] องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ได้
ให้ความหมายของ อนุภาคฝุ่นหยาบ (Course Particle) ว่า “เป็นอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 10 ไมครอน มี
แหล่งกำเนิดจากการจราจรบนถนนท่ีไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุ อนุภาคฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน”  

แหล่งกำเนิดของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่สำคัญ 4 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอ้ยคือ 
ฝุ่นถนน หม้อไอน้ำโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร และโรงไฟฟ้า อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนถือว่าเป็นอนภุาค
ฝุ่นที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (respirable dust) จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ผ่านมา พบว่าในบางพื้นที่มีอนภุาค
ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนด เนื่องจากคุณสมบัติของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอนที่เป็นสารแขวนลอยสามารถตกค้างอยู่ในอากาศและมีแหลง่กำเนิดที่หลากหลาย โดยอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
อาจเกิดได้จากกระบวนการทางเคมี เช่น ในกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ถ่านหิน หรือเช้ือเพลิงชีวมวลอื่นๆ 
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การสันดาปของเชื้อเพลิงในยานพาหนะ การเผาป่า การเกษตร หรือการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กได้จำนวนมาก 

(3) อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หรือเรียกว่า “อนุภาคฝุ่นละเอียด (Fine Particle) 
ซึ่งหมายถึง อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนทั้งหมด” [1] ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ซึ่งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของฝุ่นละเอียด (Fine Particle) ว่า “เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน” 
มีแหล่งกำเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันท่ีเกิดจากหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน อนุภาคฝุ่นปฐมภมูิ 
(primary particle) นอกจากนี้อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเป็นอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ VOCs ทำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทำให้เกิดเป็นอนุภาคฝุ่นขนาด
เล็กได้ เรียกว่า “อนุภาคฝุ่นทุติยภูมิ (secondary particle)” 

 ที่มาของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร มีท่ีมาดังนี้ 
(1) การคมนาคมขนส่ง จากสถิติกรมการขนส่งทางบก [2] พบว่ามีจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 10.33 ล้านคน 
เป็นรถดีเซล 2.7 ล้านคัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล 7.09 พันล้านลิตร  

(2) ภาคอุตสาหกรรม จากรายงานสถิติสะสมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2560 [3] มีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวน  139,466 โรงงาน เป็นโรงงานจำพวกท่ี 3 จำนวน 78,798 โรงงาน 
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(3) การก่อสร้าง มีทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองโดยตรง เช่น ฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ฝุ่น
จากการทำงานของเครื่องจักร ฝุ่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฝุ่นจากการเปิดหน้าดินและฝุ่นที่เกิดจากการเข้า ออกพื้นที่
โครงการก่อสร้าง  เป็นต้น กิจกรรมในทางอ้อมจากการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ ่น ได้แก่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างและพื้นที่
ใกล้เคียงทำให้ผิวการจราจรลดลงทำให้จราจรติดขัด ส่งผลให้การระบายมลพิษจากยานพาหนะสูงขึ้น 

ขั้นตอนการวิจัย 
(1) การติดตามตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ช่ัวโมง จำนวน 
12 สถานีตรวจวัดดังตารางที่ 1 ที่มีการตรวจวัด PM 2.5 และ PM 10 ตามวิธีการมาตรฐาน ซึ่งเป็นการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ช่ัวโมง รายงานผลในระบบออนไลน์ท่ีเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php  
ของกรมควบคุมมลพิษ [4] ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปัญหาของ PM 2.5 ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทุกสถานีเป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

(2) นำค่าเฉลีย่ราย 1 ช่ัวโมงคิดเป็นคา่เฉลี่ยราย 24 ช่ัวโมง  
(3) ศึกษาความสมัพันธ์โดยใช้หลักสถติิสหสัมพันธ์ (correlation) ที่ระดบันัยสำคญั .05 

 
ตารางที่ 1 สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ สถานีตรวจวัด ลักษณะท่ีต้ัง 
ตำแหน่งท่ีต้ัง 

X Y 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา แขวงหิรญั

รูจี เขตธนบุร ี
เขตเมือง 13.735117 100.487727 

2 ริมถนนกาญจนภิเษก แขวงแสมดดำ เขตบางทุนเทียน 
กทม 

ริมถนนสายหลัก 
เขตเมือง 

13.660984 100.435714 

3 กรมอุตุนิยมวิทยา  แขวงบางนา เขตบางนา  กทม เขตเมือง 13.667156 100.605916 
4 เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กทม 
เขตเมือง 13.767944 100.649947 

5 สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม 

เขตเมือง 13.775572 100.569180 

6 โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กทม 

เขตเมือง 13.707935 100.547293 

7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รมิถนนพระราม 4  
เขตปทุมวัน  

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.730281 100.536329 

8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.727697 100.486547 

9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย รมิถนนลาดพร้าว เขตวัง
ทองหลาง 

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13795516 100.592719 

10 การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดนิแดง  
เขตดินแดง 

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.762588 100.550405 
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(3) การก่อสร้าง มีทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองโดยตรง เช่น ฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ฝุ่น
จากการทำงานของเครื่องจักร ฝุ่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฝุ่นจากการเปิดหน้าดินและฝุ่นที่เกิดจากการเข้า ออกพื้นที่
โครงการก่อสร้าง  เป็นต้น กิจกรรมในทางอ้อมจากการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ ่น ได้แก่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างและพื้นที่
ใกล้เคียงทำให้ผิวการจราจรลดลงทำให้จราจรติดขัด ส่งผลให้การระบายมลพิษจากยานพาหนะสูงขึ้น 

ขั้นตอนการวิจัย 
(1) การติดตามตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติ รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ช่ัวโมง จำนวน 
12 สถานีตรวจวัดดังตารางที่ 1 ที่มีการตรวจวัด PM 2.5 และ PM 10 ตามวิธีการมาตรฐาน ซึ่งเป็นการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ช่ัวโมง รายงานผลในระบบออนไลน์ท่ีเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php  
ของกรมควบคุมมลพิษ [4] ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปัญหาของ PM 2.5 ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทุกสถานีเป็นสถานีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

(2) นำค่าเฉลีย่ราย 1 ช่ัวโมงคิดเป็นคา่เฉลี่ยราย 24 ช่ัวโมง  
(3) ศึกษาความสมัพันธ์โดยใช้หลักสถติิสหสัมพันธ์ (correlation) ที่ระดบันัยสำคญั .05 

 
ตารางที่ 1 สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ สถานีตรวจวัด ลักษณะท่ีต้ัง 
ตำแหน่งท่ีต้ัง 

X Y 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา แขวงหิรญั

รูจี เขตธนบุร ี
เขตเมือง 13.735117 100.487727 

2 ริมถนนกาญจนภิเษก แขวงแสมดดำ เขตบางทุนเทียน 
กทม 

ริมถนนสายหลัก 
เขตเมือง 

13.660984 100.435714 

3 กรมอุตุนิยมวิทยา  แขวงบางนา เขตบางนา  กทม เขตเมือง 13.667156 100.605916 
4 เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กทม 
เขตเมือง 13.767944 100.649947 

5 สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กทม 

เขตเมือง 13.775572 100.569180 

6 โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กทม 

เขตเมือง 13.707935 100.547293 

7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รมิถนนพระราม 4  
เขตปทุมวัน  

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.730281 100.536329 

8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.727697 100.486547 

9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย รมิถนนลาดพร้าว เขตวัง
ทองหลาง 

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13795516 100.592719 

10 การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดนิแดง  
เขตดินแดง 

ริมถนนสายหลักใน
พื้นที่เมือง 

13.762588 100.550405 

11 กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กทม 

เขตเมือง 13.783262 100.540448 

12 โรงเรียนบดินทรเดชา แขวงวังทองขวาง เขตวัง
ทองหลาง 

เขตเมือง 13.769799 100.614563 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น 
ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่น PM2.5 และ PM 10 ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 แสดงดัง

ตารางที่ 2. 
ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในตารางที่ 2 พบว่า ณ สถานตรวจวัดบริเวณการเคหะ

ชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง มีความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 41.92 ± 10.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการ
ตรวจวัดจำนวน 56 วัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 21.29 – 58.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน ในตารางที่ 2 มีค่าอยู่ในช่วง 43.58 – 116.54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 81.74 ± 
16.69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุที่สถานีตรวจวัดนี้มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงเนื่องจากเป็นสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ริม
ถนนสายหลักท่ีมีปริมาณการจราจรสูง โดยในปี 2558  มีปริมาณรถโดยเฉลี่ยในช่วงเวลา 07.00 – 19.00 น. ปริมาณ 34,800 
คัน [3] ผลการตรวจวัด PM 2.5 มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน จำนวน 10 วัน แต่ค่า PM 10 พบว่าไม่สูงกว่ามาตรฐานดังตารางที่ 3 

สถานีตรวจวดัที่มีความเข้มข้นสูงลำดับที่ 2 ได้แก่สถานตีรวจวัดริมถนนริมถนนกาญจนภิเษก เขตบางขุนเทียน โดย
อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 15.25 – 75.83 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 39.34 
± 12.78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอนภุาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีมีค่าอยู่ในช่วง 36.21 – 70.03 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร มีความเข้มข้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 72.03 ± 21.21 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของ PM 2.5 และ PM 10 ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร 
 

ลำดับ สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์ 
ความเข้มขน้เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

จำนวนคร้ังท่ีมี
ค่าสูงกว่าค่า
มาตรฐาน ช่วง ค่าเฉลี่ย ±SD 

1 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา (st1)  

PM 2.5 15.29 – 67.54 33.34 ± 10.56 2 
PM 10 31.83 – 108.50 64.62 ± 15.18 0 

2 ริมถนนกาญจนภิเษก (st2) PM 2.5 15.25 – 75.83 39.31 ± 12.78 8 
PM 10 36.21 – 70.03 72.03 ± 21.21 2 

3 กรมอุตุนิยมวิทยา  (st3) PM 2.5 13.17 – 51.71 32.51 ± 9.64 3 
PM 10 26.29 – 81.42 55.78 ± 13.32 0 

4 เคหะชุมชนคลองจั่น (st4) PM 2.5 13.75 – 53.29 28.17 ± 8.85 0 
PM 10 23.29 – 84.29 52.77 ± 15.13 0 

5 สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วย
ขวาง (st5)  

PM 2.5 13.42 – 53.50 32.11 ± 9.29 1 
PM 10 30.42 – 84.29 58.67 ± 13.76 0 

6 โรงเรียนนนทรีวิทยา (st6) PM 2.5 12.08 – 47.79 31.15 ± 9.07 0 
PM 10 31.54 – 91.71 61.16 ± 16.36 0 
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7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (st7) PM 2.5 17.00 – 53.75 34.81 ± 9.21 2 
PM 10 36.79 – 90.12 62.38 ± 16.82 0 

8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (st8) PM 2.5 13.21 – 72.79 34.85 ± 11.53 4 
PM 10 28.67 – 113.5 62.38 ± 16.82 0 

9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 
(st9) 

PM 2.5 14.83 – 60.48 33.27 ± 9.73 1 
PM 10 30.08 – 98.17 64.78 ± 14.10 0 

10 การเคหะชุมชนดินแดง (st10) PM 2.5 21.29 – 58.88 41.92 ± 10.00 11 
PM 10 43.58 – 116.64 81.74 ± 16.69 0 

11 กรมประชาสัมพันธ์ (st11) PM 2.5 12.71 – 50.58 29.37 ± 8.95 1 
PM 10 25.87 – 74.21 42.29 ± 11.71 0 

12 โรงเรียนบดินทรเดชา (st12) PM 2.5 16.50 – 56.29 33.51 ± 9.28 2 
PM 10 32.04 – 87.29 59.64 ± 13.45 0 

13 รวมทุกสถานีตรวจวัด PM 2.5 12.08 – 75.83 33.72 ± 10.55 35 
PM 10 23.29 – 127.95 61.80 ± 17.43 2 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน โดยใช้หลักสถิติสหสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น
ที่มีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 (sig เท่ากับ 0.000) ในทุกสถานีตรวจวัด และมีความสัมพันธ์ กันในระดับสูงมาก มีค่า r อยู่ในช่วง 0.811 – 0.981 มี
ค่าเฉลี่ย 0.948 ± 0.040 ดังตารางที่ 3 และ รูปที ่1 - 4 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเขม้ข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
 

ลำดับ สถานีตรวจวัด N Sig r 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา (st1)  56 .000 0.945 
2 ริมถนนกาญจนภิเษก (st2) 56 .000 0.946 
3 กรมอุตุนิยมวิทยา  (st3) 56 .000 0.970 
4 เคหะชุมชนคลองจั่น (st4) 54 .000 0.811 
5 สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (st5)  56 .000 0.943 
6 โรงเรียนนนทรีวิทยา (st6) 55 .000 0.967 
7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (st7) 56 .000 0.972 
8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (st8) 56 .000 0.981 
9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (st9) 56 .000 0.969 
10 การเคหะชุมชนดินแดง (st10) 56 .000 0.943 
11 กรมประชาสัมพันธ์ (st11) 56 .000 0.963 
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7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (st7) PM 2.5 17.00 – 53.75 34.81 ± 9.21 2 
PM 10 36.79 – 90.12 62.38 ± 16.82 0 

8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (st8) PM 2.5 13.21 – 72.79 34.85 ± 11.53 4 
PM 10 28.67 – 113.5 62.38 ± 16.82 0 

9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 
(st9) 

PM 2.5 14.83 – 60.48 33.27 ± 9.73 1 
PM 10 30.08 – 98.17 64.78 ± 14.10 0 

10 การเคหะชุมชนดินแดง (st10) PM 2.5 21.29 – 58.88 41.92 ± 10.00 11 
PM 10 43.58 – 116.64 81.74 ± 16.69 0 

11 กรมประชาสัมพันธ์ (st11) PM 2.5 12.71 – 50.58 29.37 ± 8.95 1 
PM 10 25.87 – 74.21 42.29 ± 11.71 0 

12 โรงเรียนบดินทรเดชา (st12) PM 2.5 16.50 – 56.29 33.51 ± 9.28 2 
PM 10 32.04 – 87.29 59.64 ± 13.45 0 

13 รวมทุกสถานีตรวจวัด PM 2.5 12.08 – 75.83 33.72 ± 10.55 35 
PM 10 23.29 – 127.95 61.80 ± 17.43 2 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน โดยใช้หลักสถิติสหสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น
ที่มีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 (sig เท่ากับ 0.000) ในทุกสถานีตรวจวัด และมีความสัมพันธ์ กันในระดับสูงมาก มีค่า r อยู่ในช่วง 0.811 – 0.981 มี
ค่าเฉลี่ย 0.948 ± 0.040 ดังตารางที่ 3 และ รูปที ่1 - 4 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเขม้ข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
 

ลำดับ สถานีตรวจวัด N Sig r 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา (st1)  56 .000 0.945 
2 ริมถนนกาญจนภิเษก (st2) 56 .000 0.946 
3 กรมอุตุนิยมวิทยา  (st3) 56 .000 0.970 
4 เคหะชุมชนคลองจั่น (st4) 54 .000 0.811 
5 สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (st5)  56 .000 0.943 
6 โรงเรียนนนทรีวิทยา (st6) 55 .000 0.967 
7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (st7) 56 .000 0.972 
8 การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (st8) 56 .000 0.981 
9 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (st9) 56 .000 0.969 
10 การเคหะชุมชนดินแดง (st10) 56 .000 0.943 
11 กรมประชาสัมพันธ์ (st11) 56 .000 0.963 

12 โรงเรียนบดินทรเดชา (st12) 56 .000 0.963 
 รวมทุกสถานีตรวจวัด 669 .000 0.932 

 
 
 
 
 
 
 
 

St1       st2 
 

รูปที่ 1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
และอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ณ สถานี St1 และ St2 

 
 
 
 
 
 
 
 

St3       st4 
 
 
 
 
 
 
 

St5       st6 
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St7       st8 
 

 
 
 
 
 
 
 

St9       St10 
รูปที่ 2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน ณ สถานี St3 , St4, St5, St6, St7, St8, St9 และ St10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

St11       st12 
 

รูปที ่3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน ณ St11 และ St12 
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St7       st8 
 

 
 
 
 
 
 
 

St9       St10 
รูปที่ 2. กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน ณ สถานี St3 , St4, St5, St6, St7, St8, St9 และ St10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

St11       st12 
 

รูปที ่3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน ณ St11 และ St12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอน 
และอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ของทุกสถานีตรวจวดั 

 
สรุป 

 ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุน่ท่ีมีขนาดเล็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมือง โดยใช้ข้อมูล
การตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 รวม 56 วัน ซึ่งทำการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง จากนั้นได้นำผลมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยราย 24 
ชั่วโมง ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ด้วยเครื่องตรวจวัดระบบ US.EPA Federal Reference 
Method (FRM) และอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ด้วยเครื่องตรวจวัดระบบ  Beta Ray พบว่าอนุภาคฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนมีค่าอยู่ในช่วง  10.08 – 75.83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 33.72 ± 10.55 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร  ผลการตรวจวัดพบว่ามีจำนวน 35 วัน ในทุกสถานีตรวจวัดที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพษิ
กำหนด (50.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมีค่าอยู่ในช่วง  23.29 – 127.95 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 61.86 ± 17.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ผลการตรวจวัดพบว่ามีจำนวน  2 วัน ใน
ทุกสถานีตรวจวัดที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด (120.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากผลการ
ตรวจวัดอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน พบว่า ที่สถานีตรวจวัดริมถนนดินแดง บริเวณเคหะดินแดงมีค่าสูงสุด พบว่า
มีค่าอยู่ในช่วง 21.29 – 58.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 41.92 ± 10.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11 วัน (ร้อยละ 19.64) ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบว่า ท่ี
สถานีตรวจวัดริมถนนดินแดง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 43.58 – 116.64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 81.74 ± 16.69 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่พบผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอนที่มีค่าสูงเป็นลำดับที่สอง คือ สถานีตรวจวัดริมถนนกาญจณาภิเษก เขตบางขุนเทียน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 15.25 
– 75.83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 39.31 ± 12.78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 8 วัน (ร้อยละ 14.28) จากผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน พบว่าสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ริม
ถนน ได้แก่ สถานีดินแดง (st10) ริมถนนกาญจนาภิเษก (st2) ริมถนนพระรามที่ 4 บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (st7) 
สถานีการไฟฟ้าย่อยธนบุรี และบริเวณสถานีตำรวจโชคชัย (st9) ริมถนนลาดพร้าว มีปริมาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน สูงกว่าบริเวณอื่น 
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 ผลการศึกษาสัดส่วนระหว่างอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ต่ออนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM2.5 / PM10) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.54 ผลการศึกษาปริมาณอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาด 2.5 – 10 ไมครอน (PM 2.5 -10) พบว่ามี
ค่าอยู่ในช่วง 8.92 – 60.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 28.08 ± 8.51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอนและ
อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  โดยใช้หลักสถิติสหสัมพันธ์ (correlation) พบว่ามีความสัมพันธ์กันท่ีระดับนัยสำคัญ 
.01 และพบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงมากในทุกสถานีตรวจวัด มีค่า r อยู่ในช่วง 0.811 – 0.981 มีค่าเฉลี่ย 0.948 ± 0.040  
และผลจากการศึกษาความถดถอย  สามารถสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
กับอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ดังสมการที่ (1) 
 

 PM10  = (1.5395xPM2.5)  +  9.893    ….. (1) 
 

 เมื่อ PM 10 คือ ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
PM 2.5 คือ ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
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บทคัดย่อ 
 น้ำเสียจากการปนเปื้อนสารเคมีเป็นมลพิษทางน้ำที่อันตรายร้ายแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต โดย
อาจจะเกิดจากการขยายตัวของโรงงานและการทิ้งขยะอันตรายลงไปในแม่น้ำ หากเข้าไปในร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะใน
ร่างกายและก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย สีย้อมสังเคราะห์โรดามีน 6จี (rhodamine 6G) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนบวก และออเรนจ์ 
II (orange II) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนลบ ซึ่งนิยมนำมาใช้ย้อมผ้า โดยน้ำย้อมที่เหลือท้ิงเป็นต้นเหตุหนึ่งในการเกิดมลพิษทางน้ำ
ธรรมชาติ ดังนั้น การกำจัดสารเคมีเหล่านี้จึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน งานวิจัยได้ศึกษาการกำจัดโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II 
ในน้ำ โดยใช้ตัวดูดซับคอมโพสิตแม่เหล็กโคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (CoFe-LDH) ที่มีพ้ืนผิวเป็นประจุบวก และซา
พอไนต์ (saponite) ทีม่ีพื้นผิวเป็นประจุลบ โดยเตรียมสารคอมโพสิตด้วยการบดผงสารให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 30 นาที โดยมี
อัตราส่วนน้ำหนักเท่ากับ 1:1 หลังจากนั้นนำสารตัวอย่างไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย XRD และการเกิดอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
ตรวจวัดปริมาณของสารละลายสีย้อมที่เหลือด้วย UV-VIS เมื่อศึกษาการดูดซับพบว่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดโรดามีน 6จี เท่ากับ 10, 
55 และ 88 และออเรนจ์ II เท่ากับ 85, 64 และ 4 เมื ่อใช้ CoFe-LDH, CoFe-LDH@saponite และ saponite เป็นตัวดูดซับ 
ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า CoFe-LDH ที่คอมโพสิตกับ saponite เป็นตัวดูดซับที่ดีสำหรบัการจัดโรดามีน 6จี และออ
เรนจ์ II และอนุภาคของแข็งคอมโพสิตยังสามารถถูกแยกออกจากสารละลายน้ำเสียได้ง่ายด้วยแม่เหล็กภายนอกได้ 
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Development of composite adsorbents cobalt iron-layered double hydroxide and saponite 
for removing rhodamine 6G and orange II dyes 
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Abstract 

 Wastewater contaminated with chemical substances is a severe water pollution in a wide- area range 
and is likely to continually increase in future due to the expansion of industrial plant and the discharge of 
hazardous waste into the natural water resource.  Even the tiny amount of dye gets into the body, it affects the 
order of the organs including of cancer.  Rhodamine 6G, a cationic dye salt and orange II, an anionic dye salt are 
often used in dyeing fabric, where the rest of dying solution is one of dangerous species causing water pollution.  
Therefore, the removal of toxic dye in water must be necessarily carried out.  The present research was focused 
on removing rhodamine 6G and orange II in the water by using the magnetic composite that mixed between 
layered double hydroxide ( CoFe- LDH)  with a positively charged surface and saponite with negatively charged 
surface.   CoFe-LDH@saponite composite was prepared by grinding the powder precursors for 30 min with the 
weight ratio of 1:1.  The obtained samples were characterized by XRD and magnetic interaction, and the amount 
of remaining dye solution was analyzed by UV- VIS after the adsorption process.   The removal percentage of 
rhodamine 6G was 10 , 55 and 88 , meanwhile that of orange II was 85 , 64 and 4 by using CoFe- LDH, CoFe-
LDH@saponite and saponite as the adsorbent, respectively. The results showed that CoFe-LDH@saponite was a 
practical and efficient adsorbent for eliminating rhodamine 6G and orange II.   In addition, the composite solid 
particles could be easily separated from the solution by external magnet. 
 
Keywords:  Rhodamine 6G, Orange II, CoFe-Layered Double Hydroxide, Saponite, Adsorption 
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บทนำ 
 น้ำเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต หากมีสารเคมีละลายปนอยู่ในน้ำจะส่งผลให้น้ำเป็นพิษหรือทำใหม้ี
คุณภาพไม่เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค ซึ่งแหล่งที่มาของสารเคมีในน้ำ ส่วนใหญ่มาจากการ
ปล่อยน้ำเสียทิ้งของโรงงานและการทิ้งขยะอันตรายลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ [1] ดังนั้นปัญหามลพิษทางน้ำจึงจัดเป็นเรื่องที่สำคัญที่
ทั่วโลกให้ความสนใจในการป้องกันและแก้ไขอย่างกว้างขวาง  สารพิษชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสารเคมีสีย้อม  (dye) ที่ปนเปื้อนอยู่ใน
น้ำ เมื่อถูกปล่อยทิ้งจะสะสมในแหล่งน้ำ ดินตะกอน และห่วงโซ่อาหาร ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และสัตว์ โดยสีย้อมสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายช่องทาง เช่น จากการสัมผัส และการรับประทานพืชหรือ
สัตว์ที่มีสีย้อมปนเปื้อน ซึ่งสามารถสะสมในปริมาณมากจะให้เกิดความเจ็บป่วยจากพิษของสีย้อม และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง [1] 
 โรดามีน 6จี (rhodamine 6G) เป็นสีย้อมในรูปเกลือไอออนบวกและใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้ย้อมอะคริลิค 
ไนลอน ผ้าไหม และขนสัตว์ ดังนั้น โรดามีน 6จี จึงอาจเป็นสีย้อมที่จะปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ
ของสิ่งมีชีวิต [2] และรวมถึงสัตว์น้ำด้วย หากเข้าร่างกายจะทำให้ชีพจรเต้นไม่เป็นจังหวะ ความดันเลือดลดลง หายใจลำบาก ชัก 
และตัวเขียว [3] ออเรนจ์ II (orange II) เป็นสีย้อมประจุลบในกลุ่มสีเอโซ นิยมนำมาใช้ในการย้อมผ้า จึงเป็นสารเคมีสีย้อมหลักท่ีทำ
ให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสีย้อมในแหล่งน้ำ นอกจากความเป็นพิษร้ายแรงแล้วการปนเปื้อนของสารเคมีสีย้อมในแหล่งน้ำแม้
ปริมาณเล็กน้อยก็ทำให้เกิดน้ำมีสีที่ไม่ใส ลดอัตราการแพร่ของออกซิเจนลงแหล่งน้ำ และบดบังปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านผิวน้ำ
ซึ่งจะทำให้พืชน้ำไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง กระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศในวง
กว้าง [4] 
 เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (layered double hydroxide, LDH) เป็นสารอนินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นแผ่น (sheet)ในแนวระนาบ 
แบบ 2 มิติ เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบในแนวตั้ง โดยแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโลหะประจุ 2+ (M2+) ที่มี
ไอออนโลหะประจุ 3+ (M3+) แทนที่ในบางตำแหน่งของ M2+อย่างเสถียร ทำให้มีประจุสุทธิเป็นบวก โครงสร้างระหว่างแผ่นจะเกิดอันตร
กิริยาต่อกันด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตโดยมีไอออนลบ (An−) ทำหน้าที่ดุลประจุอยู่ระหว่างชั้น (layer) และสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำ 
ดังแสดงในสูตรโมเลกุลอย่างง่ายเป็น [M1-x

2+Mx
3+(OH)2]y+·Ay/n

n−·zH2O [5,6] วัสดุ LDH นิยมนำมาศึกษา และประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับ 
ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุโฮสต์ เป็นต้น เนื่องจากมีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนลบและการบวมน้ำ ขณะที่สารที่มีโครงสร้างแบบ 
LDH บางชนิดยังมีสมบัติแม่เหล็กที่โดดเด่น และตัวขนส่งสาร เช่น NiFe-LDH, CoFe-LDH และ CaFe-LDH เป็นต้น โดยนิยมนำมาใช้เป็น
ตัวดูดซับที่เป็นสารแม่เหล็กเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออกจากน้ำโดยอาศัยแรงดึงดูดกับแท่งแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปั่นเหวี่ยง ทำให้กระบวนการกำจัดสารเคมีในน้ำง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้งานในชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของสีย้อมมีทั้ง บวก 
ลบ และกลางทางไฟฟ้า ดังนั้นพัฒนาตัวดูดซับให้สามารถกำจัดได้ทั้งไอออนบวก และลบในน้ำ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ [7,8] ซา
พอไนต์ (saponite) เป็นเคลย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่มีพื้นผิวเป็นลบ มีพื้นที่ผิวมาก และเกิดการบวมในน้ำได้ดี นิยมนำมาใช้เป็น ตัวดูดซับ 
วัสดุโฮสต์ และตัวขนส่งสารอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความเสถียรต่อความร้อน และความดันสูง  [9] 
 งานวิจัยนี้จึงทำการเตรียมตัวดูดซับคอมโพสิต CoFe-LDH และ saponite ด้วยวิธีสถานะของแข็ง (solid-state) เพื่อพัฒนาเป็น
ตัวดูดซับสารแม่เหล็กสำหรับกำจัดโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำ โดยที่จะศึกษาประสิทธิภาพด้วยเทคนิค UV-VIS และสามารถแยก
อนุภาคของตัวดูดซับจากน้ำเสียด้วยแท่งแม่เหล็กได้ 
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วิธีการดำเนินการ 
สารเคมี 
 โคบอลต์(II) ไนเตรต (Co(NO3)2·6H2O) และไอรอน(III) ไนเตรต (Fe(NO3)3·9H2O) ได้รับจาก Ajax Finechem ยูเรีย 
(CH4N2O) ซื้อจาก Sigma-Aldrich ซาพอไนต์สังเคราะห์ (saponite รูปที่ 1ก) ได้มาจากประเทศญี่ปุ่น (Sumecton SA, JCSS-
3501) โรดามีน 6จี (C28H31N2O3Cl) และ ออเรนจ์ II (C14H14N3NaO3S) ได้มาจาก Acros สารเคมีทั ้งหมดที ่ใช้เป็นเกรดงาน
วิเคราะห์ (AR) ซึ่งนำมาใช้โดยไม่พิสูจน์เอกลักษณ์ 
การเตรียมโคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (CoFe-LDH) 
 ละลาย Co(NO3)2·6H2O จำนวน 2.2383 กรัม, Fe(NO3)3·9H2O จำนวน 1.6160 กรัม และยูเรีย 3.3634 กรัม  ด้วยน้ำ
ปราศจากไอออน 80 มิลลิลิตร ภายใต้การคนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำไปทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์
มอลที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำผงตะกอนที่ได้มาล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน จำนวน 5 ครั้ง และ
ล้างด้วยเอทานอลอีก 3 ครั้ง เพื่อล้างสารอินทรีย์ที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก นำตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
3 ช่ัวโมง  ช่ังน้ำหนักแล้วบดให้เป็นผงละเอียด (ดังรูปที่ 1ข) 
การเตรียมวัสดุคอมโพสิตแม่เหล็กระหว่าง CoFe-LDH และ saponite 
 ตัวดูดซับคอมโพสิตเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid-state reaction) โดยชั่ง CoFe-LDH และ saponite อย่างละ 1.5 
กรัม ผสมลงในโกร่งบดสารแล้วบดให้เข้ากัน โดยใช้อะซิโตนในปริมาณเล็กน้อยเพื่อช่วยผสมเป็นเวลา 30 นาที สารคอมโพสิตที่เตรียมได้   
(รูปที่ 1ค)  จะเขียนช่ือย่อเป็น CoFe-LDH@saponite 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ 
  นำตัวดูดซับทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ CoFe-LDH, saponite และวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CoFe-LDH และ saponite (CoFe-
LDH@saponite) มาทำการทดสอบการดูดซับสยี้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำ โดยใช้น้ำหนักตัวดูดซับ 1 กรัม ผสมลงในสารละลาย
สีย้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำ ความเข้มข้น 50 ppm ปริมาตร 50.0 มิลลิลิตร ภายใต้การเขย่าสารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาที 
เมื่อครบเวลาที่สารทำปฏิกิริยากัน คือ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ให้ใช้เข็มฉีดยาดูดสารละลายสีย้อมในระบบ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
เพื่อนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) ในกรณีตัวดูดซับแม่เหล็ก 
CoFe-LDH และวัสดุคอมโพสิต CoFe-LDH@saponite จะแยกอนุภาคของแข็งด้วยการดูดกับแท่งแม่เหล็กภายนอกก่อน แล้วดูด
สารละลายสีย้อมที่เวลาใด ๆ  ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง สเปกตราการดูดกลืนแสงของสารละลายสีย้อมจะวัดด้วยเครือ่ง Shimadzu UV-1700 
Pharmaspec UV-VIS spectrophotometer 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ 
 โครงสร้างและการเกิดเฟสของสารผลิตภัณฑ์จะศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) โดยใช้
เครื่อง Bruker D8 ADVANCE diffractometer ความเป็นสารแม่เหล็กจะทดสอบด้วยการเกิดอันตรกิริยากับแท่งแม่เหล็ก  
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วิธีการดำเนินการ 
สารเคมี 
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3501) โรดามีน 6จี (C28H31N2O3Cl) และ ออเรนจ์ II (C14H14N3NaO3S) ได้มาจาก Acros สารเคมีทั ้งหมดที ่ใช้เป็นเกรดงาน
วิเคราะห์ (AR) ซึ่งนำมาใช้โดยไม่พิสูจน์เอกลักษณ์ 
การเตรียมโคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (CoFe-LDH) 
 ละลาย Co(NO3)2·6H2O จำนวน 2.2383 กรัม, Fe(NO3)3·9H2O จำนวน 1.6160 กรัม และยูเรีย 3.3634 กรัม  ด้วยน้ำ
ปราศจากไอออน 80 มิลลิลิตร ภายใต้การคนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำไปทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์
มอลที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำผงตะกอนที่ได้มาล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน จำนวน 5 ครั้ง และ
ล้างด้วยเอทานอลอีก 3 ครั้ง เพื่อล้างสารอินทรีย์ที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก นำตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
3 ช่ัวโมง  ช่ังน้ำหนักแล้วบดให้เป็นผงละเอียด (ดังรูปที่ 1ข) 
การเตรียมวัสดุคอมโพสิตแม่เหล็กระหว่าง CoFe-LDH และ saponite 
 ตัวดูดซับคอมโพสิตเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid-state reaction) โดยชั่ง CoFe-LDH และ saponite อย่างละ 1.5 
กรัม ผสมลงในโกร่งบดสารแล้วบดให้เข้ากัน โดยใช้อะซิโตนในปริมาณเล็กน้อยเพื่อช่วยผสมเป็นเวลา 30 นาที สารคอมโพสิตที่เตรียมได้   
(รูปที่ 1ค)  จะเขียนช่ือย่อเป็น CoFe-LDH@saponite 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ 
  นำตัวดูดซับทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ CoFe-LDH, saponite และวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CoFe-LDH และ saponite (CoFe-
LDH@saponite) มาทำการทดสอบการดูดซับสยี้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำ โดยใช้น้ำหนักตัวดูดซับ 1 กรัม ผสมลงในสารละลาย
สีย้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำ ความเข้มข้น 50 ppm ปริมาตร 50.0 มิลลิลิตร ภายใต้การเขย่าสารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาที 
เมื่อครบเวลาที่สารทำปฏิกิริยากัน คือ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที ให้ใช้เข็มฉีดยาดูดสารละลายสีย้อมในระบบ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
เพื่อนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) ในกรณีตัวดูดซับแม่เหล็ก 
CoFe-LDH และวัสดุคอมโพสิต CoFe-LDH@saponite จะแยกอนุภาคของแข็งด้วยการดูดกับแท่งแม่เหล็กภายนอกก่อน แล้วดูด
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เครื่อง Bruker D8 ADVANCE diffractometer ความเป็นสารแม่เหล็กจะทดสอบด้วยการเกิดอันตรกิริยากับแท่งแม่เหล็ก  
 
 
 
 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 สมบัติแม่เหล็กของสารตัวอย่าง CoFe-LDH และ CoFe-LDH@saponite ได้ทดสอบด้วยการเกิดแรงดึงดูดกับแท่งแม่เหล็ก 
ดังแสดงในรูปที่ 2  สาร CoFe-LDH และ CoFe-LDH@saponite เกิดแรงดึงดูดกับแท่งแม่เหล็กอย่างชัดเจน แสดงว่าเป็นสาร
แม่เหล็ก เมื่อพิจารณาระยะห่างที่ไกลสุดของแท่งแม่เหล็กที่ยังสามารถจับกับผงสารได้ พบว่า CoFe-LDH แสดงระยะห่างได้ไกลกว่า
สารคอมโพสิต ซึ่งเป็นเพราะสารแม่เหล็ก CoFe-LDH ในสารคอมโพสิตมีปริมาณน้อยกว่า 

 

 
 

รูปที่ 1  saponite (ก) CoFe-LDH (ข) และ CoFe-LDH@saponite (ค) 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 อันตรกิรยิากับแท่งแมเ่หล็กภายนอกของ CoFe-LDH (ก) และ CoFe-LDH@saponite (ข) 
 

 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CoFe-LDH พบว่าการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ปรากฏที่ตำแหน่ง 2 = 
11.5 ซึ่งสอดคล้องกับระนาบ (003) ที่เป็นเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของ LDH เมื่อคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบ (003) 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.77 nm ซึ่งเท่ากับขนาดคาร์บอเนต (CO3

2−) นั้นแสดงว่า CO3
2− เป็นไอออนดุลประจุระหว่าง LDH จากรูปแบบ

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ saponite แสดงพีคการเลี้ยวเบนที่ตำแหน่ง  2 = 7.2 โดยมีค่าระยะห่างระหว่างระนาบเท่ากับ 
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ยืนยันโครงสร้างของสารตั้งต้น CoFe-LDH และ saponite ซึ่งสามารถนำไปเตรียมสารคอมโพสิตแม่เหล็กด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งได้ 
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รูปที่ 3  รูปแบบการเลี้ยวเบนรงัสเีอกซ์ของ saponite และ CoFe-LDH 
 

 เมื ่อทดสอบความสามารถของตัวดูดซับที่เตรียมด้วยการดูดซับสีย้อมโรดามีน 6จี (รูปที่ 4ก) และออเรนจ์ II (รูปที่ 4ข) ดัง
ประสิทธิภาพการกำจัด (สมการที่ 1) ที่สรุปในตารางที่ 1 พบว่า saponite ดูดซับสีย้อมโรดามีน 6จี (89%) สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
CoFe-LDH@saponite (56%) และ CoFe-LDH (10%) โดยแสดงสีของสารละลายสีย้อมที่เวลาการดูดซับใดๆ (รูปที่ 5) เนื่องจาก
แรงทางไฟฟ้าสถิต โดยเกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุพื้นผิวลบของ saponite กับไอออนบวกโรดามีน 6จี ขณะที่ CoFe-LDH ซึ่งมี
พื้นผิวประจุลบจะเกิดแรงผลักกับโรดามีน 6จี สำหรับการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II นั้น CoFe-LDH ให้ประสิทธิภาพการดูดซับ (86%) 
สูงกว่า CoFe-LDH@saponite (64%) และ saponite (5%) ตามลำดับ ดังสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายสีย้อม
หลังจากการดูดซับในรูปที่ 6 ซึ่งเป็นผลจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต เนื่องจากไอออนลบออเรนจ์ II และพื้นผิวประจุบวก CoFe-
LDH 
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                                          ร้อยละการดูดซับ (%) = [C0 − Ct)/C0]  100                                            สมการที่ 1 

 
เมื่อ C0 คือ ความเข้มข้นของสีย้อมเริม่ต้น ท่ียังไม่ใสต่ัวดูดซับ    
       Ct คือ ความเข้มข้นของสยี้อมที่เวลาใด ๆ หลังใส่ตัวดดูซับ  
 

 
 

 รูปที่ 4 ก ประสิทธิภาพการดูดซบัโรดามนี 6จี (ก) และออเรนจ์ II (ข)     
 

ตารางที ่1 ร้อยละของประสิทธภิาพของการดดูซบัสียอ้ม โดยใช้ตัวดดูซบัชนิดตา่ง ๆ  
ชนิดของสีย้อม ชนิดของตัวดูดซับ ร้อยละของประสิทธิภาพการดดูซับสีย้อม (%) ณ เวลา 60 นาท ี

โรดามีน 6จ ี

CoFe-LDH 10.12 
saponite 88.74 
CoFe-LDH@saponite 55.72 

ออเรนจ์ II 
CoFe-LDH 85.53 
saponite 4.55 

CoFe-LDH@saponite 64.01 
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รูปที่ 5 การเปลีย่นสีของสารละลายสีย้อมหลังการดูดซับโรดามีน 6จี โดยตัวดูดซบั CoFe-LDH (ก) saponite (ข)  
และ CoFe-LDH@saponite (ค) 

 

 
 

รูปที่ 6 การเปลีย่นสีของสารละลายสีย้อมหลังการดูดซับออเรนจ์ II โดยตัวดดูซับ CoFe-LDH (ก) saponite (ข)  
และ CoFe-LDH@saponite (ค) 

 
 เมื่อพิจารณาประสิทธภิาพการกำจัดสีย้อมของสารผลิตภัณฑ์คอมโพสิตแม่เหล็ก CoFe-LDH@saponite พบว่า สามารถกำจัดได้
ทั้งโรดามีน 6จี เนื่องจาก saponite และออเรนจ์ II เนื่องจาก CoFe-LDH แม้ว่าจะให้ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมที่ต่ำกว่า saponite 
สำหรับการกำจัดสีย้อมโรดามีน 6จี และ CoFe-LDH สำหรับการดูดซับสีย้อมออเรนจ์ II เนื่องจากมีปริมาณตัวดูดซับที่เกิดแรงดึงดูด
ทางไฟฟ้าสถิตน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตาม สารคอมโพสิตเป็นสารแม่เหล็กซึ่งสามารถแยกออกได้ด้วยแท่งแม่เหล็ก เพื่อสะดวกในการ
นำตัวดูดซับมาใช้ซ้ำ 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 งานวิจัยนีไ้ด้เตรียมตัวดูดซับคอมโพสิตระหว่าง CoFe-LDH และ saponite ได้สำเร็จโดยใช้ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และ
สามารถกำจัดสีย้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถแยกออกจากสารละลายได้ ด้วยแท่ง
แม่เหล็กภายนอก วัสดุคอมโพสิตแม่เหล็ก CoFe-LDH@saponite อาจจะสามารถนำไปใช้ในการกำจัดสีย้อมไอออนบวกและ
ไอออนลบชนิดอื่น ๆ ในน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้กับน้ำเสียทีส่ามารถใช้งานได้ง่ายดว้ยกระบวนการแยกอนุภาค
ของแข็งด้วยแรงดึงดูดทางแม่เหล็ก 
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือทิง้โดยใชแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอลและเมทานอล 

 

พัทธรวดี บุญเพ็ชร1 พอพัน คำเกตุ1 และ รวมพร นิคม2* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือทิ้ง (Waste fish oil, WFO) โดยใชแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ 

ไดแก เอทานอล เมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล ซึ่งสัดสวนเชิงโมลระหวางน้ำมันปลาเหลือท้ิง 

ตอแอลกอฮอล จะควบคุมใหคงท่ี ๆ 1:6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำขอดีของเอทานอล (เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีผลิตไดจากพืช  

มีความเปนพิษต่ำ และเปนตัวละลายที่ดี) และเมทานอล (เกิดปฏิกิริยาไดดี) มาใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  

โดยวิเคราะหปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่เหลือ ปริมาณสบูที่เกิดขึ้น ผลได และความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล เพื่อหาสภาวะการผลิต 

ที่เหมาะสม โดยพบวา ในกรณีที่ใชเอทานอลเปนแอลกอฮอลสำหรับทำปฏิกิริยาจะไมมีตัวเรงปฏิกิริยาเหลืออยูในระบบ และมีสบู

เกิดขึ้นในปริมาณมาก รวมถึงไมเกิดการแยกชั้นของกลีเซอรอล สงผลใหรอยละของผลได (รอยละ 61.52 โดยน้ำหนัก) และความ

บริสุทธิ์ของไบโอดีเซล (รอยละ 70.1 โดยน้ำหนัก) มีคาคอนขางต่ำ สำหรับกรณีที่ใชเมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวาง 

เอทานอล/เมทานอล หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยาจะเกิดการแยกชั้นของกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซล และสมบัติทางเชื้อเพลิงของ 

ไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือทิ้ง ไดแก ปริมาณเอสเตอร ความหนาแนน ความหนืด จุดวาบไฟ และคากรด เปนไปตามมาตรฐาน

ขอกำหนดของไบโอดีเซล 
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Production of biodiesel from waste fish oil using ethanol/methanol blending 

 

Pattarawadee Bunpet1 Porpan Kamket1 and Ruamporn Nikhom2* 

 

Abstract 

The alkali-transesterification of waste fish oil (WFO) was studied with ethanol, methanol and blending 

of ethanol/methanol, which the molar ratio of oil to alcohol was kept constant at 1:6. The objective of this 

study was to improve the WFO biodiesel production by applying the advantages of ethanol (produced from 

renewable resources, less toxic and better solvent property) and methanol (high equilibrium conversion). 

Amount of alkali-catalyst remained, the soap produced, the ester yield and purity were evaluated to identify 

the optimum condition. In the case of the pure ethanol was used, there was no alkali-catalyst remained, large 

amount of soap was produced and the glycerol was not separated after transesterification. Therefore, the 

obviously low in ester yield (61.52 wt.%) and purity (70.1 wt.%) were obtained. When methanol and 

ethanol/methanol blending were used, the glycerol phase was separated easily and the fuel properties of the 

WFO biodiesel i.e. ester content, density, viscosity, flash point and acid value were within the limitation of 

biodiesel standard. 

 

Keywords : Biodiesel, Transesterification, Ethanol, Methanol, Waste fish oil 
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1. บทนำ 

พลังงานถือเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันประเทศไทยพึ่งพา

การนำเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก โดยมีการใชงานน้ำมันสำเร็จรูปในรูปของเชื้อเพลิงดีเซล 65.5 ลานลิตรตอวัน [1]  

อีกทั้งในการใชงานเชื้อเพลิงดีเซลจะเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ [2] สงผลใหมีการศึกษาการนำ

พลังงานทางเลือกอ่ืนเพ่ือใชทดแทน และเพ่ิมเสถียรภาพดานพลังงานของประเทศ โดยไบโอดีเซลเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับ

ความสนใจ เนื่องจากสามารถนำมาใชทดแทนหรือผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลไดโดยไมจำเปนตองมีการปรับปรุงเครื่องยนต [3] อีกท้ังยัง

เปนพลังงานสะอาด สามารถผลิตไดจากพืชซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน และปลอยไอเสียที่มีอันตรายนอยกวาเชื้อเพลิงดีเซล 

[2,3] อยางไรก็ตามปญหาสำคัญในการผลิตไบโอดีเซลคือ ปญหาดานปริมาณ และราคาของวัตถุดิบ เนื่องจากในการผลิตเชิงการคา

สวนใหญตองใชน้ำมันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) เปนวัตถุดิบหลัก และแมวาประเทศไทยจะมีการผลิตน้ำมันปาลมดิบใน

ปริมาณสูง แตเปนการผลิตเพ่ือการบริโภคเปนหลัก ไมสามารถนำมาผลิตเปนเชื้อเพลิงไดเพียงพอ จึงตองหาวัตถุดิบอ่ืนท่ีจะสามารถ

ชวยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล โดยวัตถุดิบที่พบวามีความเหมาะสมอยางหนึ่งคือ น้ำมันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยในภาคใตพบวาอุตสาหกรรมแปรรูปปลากระปอง จะมีน้ำมันปลาเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต และ

ในปจจุบันยังมีการนำมาใชประโยชนนอย ดังนั้นการพัฒนามาเปนเชื้อเพลิงจึงเปนประโยชนในการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต  

โดยไมเบียดเบียนทรัพยากรน้ำมันปาลมเพ่ือการบริโภค และสามารถชวยลดตนทุนรวมของการผลิตไบโอดีเซลได  

ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอรที่ใชกันอยูในเมืองไทยขณะนี้สวนใหญเปนชนิดเมทิลเอสเตอร [4] ซึ่งไดจากการทำปฏิกิริยา 

ทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification) ระหวางน้ำมันพืชหรือไขมันสัตวกับแอลกอฮอลชนิดเมทานอล เนื่องจากมีราคาถูก 

สามารถหาซื้อไดงาย และมีปริมาณมาก รวมถึงมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาและการแยกเฟสของกลีเซอรอลที่รวดเร็ว อยางไรก็ตาม  

เมทานอลเปนแอลกอฮอลที่มีความเปนพิษ และผลิตจากไฮโดรคารบอนที่มีแหลงตั้งตนมาจากปโตรเลียมฟอสซิล ซึ่งประเทศไทย

ตองนำเขาจากตางประเทศ และเม่ือน้ำมันปโตรเลียมดิบมีราคาสูงขึ้น เมทานอลจะมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย หากพิจารณาในพ้ืนฐาน

ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม การใชเอทานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ผลิตไดจากกระบวนการหมักพืช เชน ออย  

มันสำปะหลัง มาใชในการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร จะเปนการพึ่งพาตนเองอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากวัตถุดิบทั้งหมด

ผลิตไดภายในประเทศ นอกจากนั้นเอทานอลยังมีขอดีดานความเปนพิษต่ำ [4,5] และมีความสามารถในการละลายสูงซึ่งจะชวยลด

ขอจำกัดในดานการถายโอนมวล (Mass transfer limitation) ของปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันได [6]  

อยางไรก็ตาม การผลิตเอทิลเอสเตอรยังมีปญหาเชิงเทคนิคท่ียุงยากกวาการผลิตเมทิลเอสเตอรอยูมาก เนื่องจากหลังการ

ทำปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันจะเกิดอิมัลชันที่มีความเสถียร (Stable emulsion) ของกลีเซอรอลเกิดขึ ้น ทำใหเอทิล 

เอสเตอรและกลีเซอรอลไมแยกออกจากกัน [4] ซึ่งตองใชเทคนิคการผลิตที่ยุงยากซับซอน เชนการใชเยื่อเลือกผาน (Membrane) 

[7] หรือการเติมสารเคมีเพ่ือชวยในการแยกชั้น [8] เปนตน ซ่ึงทำใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาหาสภาวะในการผลติไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช

เอทานอล เมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล เพื่อนำขอดีของเอทานอลและเมทานอล มาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม โดยพิจารณาสภาวะท่ีกลีเซอรอลสามารถแยกชั้นออก

จากไบโอดีเซลไดงาย และเพ่ิมปริมาณการใชเอทานอลในการผลิตไบโอดีเซลใหมากท่ีสุด 
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[2,3] อยางไรก็ตามปญหาสำคัญในการผลิตไบโอดีเซลคือ ปญหาดานปริมาณ และราคาของวัตถุดิบ เนื่องจากในการผลิตเชิงการคา

สวนใหญตองใชน้ำมันปาลมดิบ (Crude palm oil, CPO) เปนวัตถุดิบหลัก และแมวาประเทศไทยจะมีการผลิตน้ำมันปาลมดิบใน

ปริมาณสูง แตเปนการผลิตเพ่ือการบริโภคเปนหลัก ไมสามารถนำมาผลิตเปนเชื้อเพลิงไดเพียงพอ จึงตองหาวัตถุดิบอ่ืนท่ีจะสามารถ

ชวยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล โดยวัตถุดิบที่พบวามีความเหมาะสมอยางหนึ่งคือ น้ำมันเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยในภาคใตพบวาอุตสาหกรรมแปรรูปปลากระปอง จะมีน้ำมันปลาเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต และ

ในปจจุบันยังมีการนำมาใชประโยชนนอย ดังนั้นการพัฒนามาเปนเชื้อเพลิงจึงเปนประโยชนในการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต  

โดยไมเบียดเบียนทรัพยากรน้ำมันปาลมเพ่ือการบริโภค และสามารถชวยลดตนทุนรวมของการผลิตไบโอดีเซลได  

ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอรที่ใชกันอยูในเมืองไทยขณะนี้สวนใหญเปนชนิดเมทิลเอสเตอร [4] ซึ่งไดจากการทำปฏิกิริยา 

ทรานสเอสเตอริฟเคชัน (Transesterification) ระหวางน้ำมันพืชหรือไขมันสัตวกับแอลกอฮอลชนิดเมทานอล เนื่องจากมีราคาถูก 

สามารถหาซื้อไดงาย และมีปริมาณมาก รวมถึงมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาและการแยกเฟสของกลีเซอรอลที่รวดเร็ว อยางไรก็ตาม  

เมทานอลเปนแอลกอฮอลที่มีความเปนพิษ และผลิตจากไฮโดรคารบอนที่มีแหลงตั้งตนมาจากปโตรเลียมฟอสซิล ซึ่งประเทศไทย

ตองนำเขาจากตางประเทศ และเม่ือน้ำมันปโตรเลียมดิบมีราคาสูงขึ้น เมทานอลจะมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย หากพิจารณาในพ้ืนฐาน

ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม การใชเอทานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ผลิตไดจากกระบวนการหมักพืช เชน ออย  

มันสำปะหลัง มาใชในการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร จะเปนการพึ่งพาตนเองอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากวัตถุดิบทั้งหมด

ผลิตไดภายในประเทศ นอกจากนั้นเอทานอลยังมีขอดีดานความเปนพิษต่ำ [4,5] และมีความสามารถในการละลายสูงซึ่งจะชวยลด

ขอจำกัดในดานการถายโอนมวล (Mass transfer limitation) ของปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันได [6]  

อยางไรก็ตาม การผลิตเอทิลเอสเตอรยังมีปญหาเชิงเทคนิคท่ียุงยากกวาการผลิตเมทิลเอสเตอรอยูมาก เนื่องจากหลังการ

ทำปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันจะเกิดอิมัลชันที่มีความเสถียร (Stable emulsion) ของกลีเซอรอลเกิดขึ ้น ทำใหเอทิล 

เอสเตอรและกลีเซอรอลไมแยกออกจากกัน [4] ซึ่งตองใชเทคนิคการผลิตที่ยุงยากซับซอน เชนการใชเยื่อเลือกผาน (Membrane) 

[7] หรือการเติมสารเคมีเพ่ือชวยในการแยกชั้น [8] เปนตน ซ่ึงทำใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาหาสภาวะในการผลติไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช

เอทานอล เมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล เพื่อนำขอดีของเอทานอลและเมทานอล มาใชในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม โดยพิจารณาสภาวะท่ีกลีเซอรอลสามารถแยกชั้นออก

จากไบโอดีเซลไดงาย และเพ่ิมปริมาณการใชเอทานอลในการผลิตไบโอดีเซลใหมากท่ีสุด 

 

 

 

2. วิธีดำเนนิการวิจัย 

2.1 วัตถุดิบและสารเคมี 

น้ำมันปลาเหลือทิ้งที่ใชในการทดลอง ไดรับจาก บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเปนของเหลว 

หนืด สีน้ำตาล โดยผลการวิเคราะหองคประกอบของน้ำมันปลาเหลือทิ้ง พบวาองคประกอบสวนใหญคือไตรกลีเซอไรด ประมาณ 

รอยละ 99 โดยน้ำหนัก มีปริมาณกรดไขมันอิสระและปริมาณน้ำ รอยละ 1 และรอยละ 0.1 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ซึ่งมีคาไมสูง

มากนัก ดังนั้นจึงสามารถใชน้ำมันปลาเหลือทิ้งเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันได โดยใชดาง

เปนตัวเรงปฏิกิริยาได [4-6] สวนสารเคมีที่ใชในการทดลองอื่นๆ ไดแก เอทานอล เมทานอล โพแทสเซียมไฮดรอกไซด เปนชนิด

เกรดทางการคา  

 

2.2 การทำปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

 น้ำมันปลาเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกนำไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ดวยปฏิกิริยาทรานส 

เอสเตอริฟเคชัน โดยใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา แอลกอฮอลท่ีใชในการทดลองไดแก เอทานอล เมทานอล และ

แอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล ซ่ึงสัดสวนเชิงโมลระหวางน้ำมันปลาเหลือท้ิงตอแอลกอฮอล จะควบคุมใหคงท่ี ๆ 1:6  

โดยมีสภาวะในการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือทิ้ง 

ตัวแปร คา 

สัดสวนเชิงโมลระหวางเอทานอล/เมทานอล 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5, 0:6 

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (รอยละโดยน้ำหนัก) 2 

เวลาในการทำปฏิกิริยา (นาที) 30 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 60 

ความเร็วในการกวนผสม (rpm) 800 

 

การดำเนินการทดลองจะทำปฎิกิริยาในขวดกนแบนที่มีฝาปดสนิทเพื่อปองกันการสูญเสียของแอลกอฮอลระหวางทำ

ปฏิกิริยา ใหความรอนแกระบบโดยใชอางน้ำมัน (Oil bath) และควบคุมอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาไวที่ 60 องศาเซลเซียส ทำการ

กวนผสมเพื ่อทำปฏิกิริยา 30 นาที เมื ่อเสร็จสิ ้นปฏิกิริยาในแตละการทดลอง จะทำการวิเคราะหปริมาณตัวเรงปฏิกิร ิยา

โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่เหลือดวยวิธีไตเตรทตามมาตรฐาน AOCS Cc 17-79 และหาปริมาณสบูที่เกิดขึ้น โดยคำนวณจาก

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหลืออยูในผลิตภัณฑ จากนั้นจะทำการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรอลโดยการวางท้ิงไวในกรวยแยก

เปนเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดการแยกชั้นขึ้นจะทำการแยกกลีเซอรอลออก และชั้นไบโอดีเซลที่ไดจะเขาสูกระบวนการลางทำความ

สะอาดดวยน้ำอุน ในกรณีท่ีไมเกิดการแยกชั้น จะทำการลางผลิตภัณฑดวยน้ำอุนหลังจากการวางทิ้งไวครบ 1 ชั่วโมง ไบโอดีเซล

หลังจากการลางทำความสะอาด จะเขาสู ขั ้นตอนการระเหยน้ำออกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จากนั้นไบโอดีเซลที่ได 

ในแตละการทดลอง จะทำการหารอยละของผลได (Yield) ตามสมการที่ 1 และความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล (Purity) ดวยวิธีการ

แบบกะประมาณตามอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5060 เพ่ือหาสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสม  
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สมการที่ 1: รอยละของผลได (รอยละโดยน้ำหนัก) = �𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100 
เม่ือ  Ain คือ ปริมาณน้ำมันปลาเหลือท้ิงเริ่มตน (กรัม) 

Aout คือ ปริมาณไบโอดีเซลท่ีได (กรัม) 

ไบโอดีเซลที่ไดจากสภาวะการผลิตที่เหมาะสม จะทำการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงเบื้องตนตามวิธีมาตรฐาน ไดแก 

ความหนาแนน (ASTM D1298) ความหนืด (ASTM D445) จุดวาบไฟ (ASTM D93) การกัดกรอนแผนทองแดง (ASTM D130) 

และปริมาณน้ำ (EN 12937) 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

3.1 ผลของชนิดแอลกอฮอลที่มีตอปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

3.1.1 การแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรอล 

จากการศึกษาผลชนิดแอลกอฮอลที่มีตอการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรอลหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

พบวาไบโอดีเซลและกลีเซอรอลจะเกิดการแยกชั้น เม่ือแอลกอฮอลท่ีใชมีคาสัดสวนเชิงโมลเอทานอล/เมทานอล ต้ังแต 0:6-2:4 โดย

หากคาสัดสวนเพิ่มสัดสวนของเอทานอลในแอลกอฮอลผสมมากขึ้น จะเกิดอิมัลชันที่มีความความเสถียร เนื่องจากปริมาณสบูจาก

ปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันระหวางตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดกับไตรกลีเซอไรด เกิดขึ ้นในปริมาณมาก สงผลให 

ไบโอดีเซลและกลีเซอรอลไมแยกชั้นออกจากกัน โดยปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดท่ีเหลือและปริมาณสบูท่ีเกิดใน

ผลิตภัณฑ ที่สัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ แสดงดังรูปที่ 1 และลักษณะการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลและ 

กลีเซอรอลหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันแสดงดังรูปท่ี 2 

รูปที่ 1 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดท่ีเหลือและปริมาณสบูท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟ

เคชันเม่ือใชสัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ 
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𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100 
เม่ือ  Ain คือ ปริมาณน้ำมันปลาเหลือท้ิงเริ่มตน (กรัม) 

Aout คือ ปริมาณไบโอดีเซลท่ีได (กรัม) 

ไบโอดีเซลที่ไดจากสภาวะการผลิตที่เหมาะสม จะทำการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงเบื้องตนตามวิธีมาตรฐาน ไดแก 

ความหนาแนน (ASTM D1298) ความหนืด (ASTM D445) จุดวาบไฟ (ASTM D93) การกัดกรอนแผนทองแดง (ASTM D130) 

และปริมาณน้ำ (EN 12937) 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

3.1 ผลของชนิดแอลกอฮอลที่มีตอปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

3.1.1 การแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรอล 

จากการศึกษาผลชนิดแอลกอฮอลที่มีตอการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรอลหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

พบวาไบโอดีเซลและกลีเซอรอลจะเกิดการแยกชั้น เม่ือแอลกอฮอลท่ีใชมีคาสัดสวนเชิงโมลเอทานอล/เมทานอล ต้ังแต 0:6-2:4 โดย

หากคาสัดสวนเพิ่มสัดสวนของเอทานอลในแอลกอฮอลผสมมากขึ้น จะเกิดอิมัลชันที่มีความความเสถียร เนื่องจากปริมาณสบูจาก

ปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันระหวางตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดกับไตรกลีเซอไรด เกิดขึ ้นในปริมาณมาก สงผลให 

ไบโอดีเซลและกลีเซอรอลไมแยกชั้นออกจากกัน โดยปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดท่ีเหลือและปริมาณสบูท่ีเกิดใน

ผลิตภัณฑ ที่สัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ แสดงดังรูปที่ 1 และลักษณะการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลและ 

กลีเซอรอลหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันแสดงดังรูปท่ี 2 

รูปที่ 1 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดท่ีเหลือและปริมาณสบูท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟ

เคชันเม่ือใชสัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ 

รูปที่ 2 ลักษณะการแยกชั้นหลังปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน ท่ีสัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอล (ก) 2:4 (ข) 3:3 

3.1.2 ผลไดและความบริสุทธ์ิของไบโอดีเซล 

ชนิดแอลกอฮอลเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน ในการทดลองนี้ไดทําการศึกษา

แอลกอฮอลชนิดเอทานอล เมทานอล และแอลกอฮอลผสมเอทานอล/เมทานอล โดยสัดสวนเชิงโมลระหวางน้ำมันปลาเหลือท้ิง 

ตอแอลกอฮอล จะควบคุมใหคงท่ี ๆ 1:6 พบวาการใชเอทานอลในการทำปฏิกิริยา ความบริสุทธิ์และผลไดของไบโอดีเซลจะมคีาต่ำ

กวาในกรณีที่ใชเมทานอลในการทำปฏิกิริยา ทั้งนี้เนื่องจากเมทานอลเปนแอลกอฮอลที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถเกิดปฏิกิริยาได

ดี [5,6]  โดยเมื่อเพิ่มสัดสวนเชิงโมลของเอทานอลในแอลกอฮอลผสมเอทานอล/เมทานอล จะสงผลใหคาความบริสุทธิ์และผลได

ของไบโอดีเซลลดลง ดังแสดงในรูปท่ี 3 และ 4 ตามลำดับ 

แมวาคุณสมบัติของเอทานอลในดานการเปนตัวละลายที่ดี จะชวยใหน้ำมันปลามีความหนืดลดลง และเพิ่มโอกาสในการ

เกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันระหวางน้ำมันและแอลกอฮอล [4-6] แตในระหวางการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันนั้น 

ยังมีปฏิกิริยาขางเคียง ไดแกปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันของน้ำมันปลากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเกิดเปนสบูไดมากขึ้น รวมถึงสูญเสีย

ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดสำหรับเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน [9] สงผลใหความบริสุทธิ์และผลไดของไบโอดีเซล 

มีคาลดลงเม่ือเพ่ิมสัดสวนเชิงโมลของเอทานอลในแอลกอฮอลผสมเอทานอล/เมทานอล 

อยางไรก็ตามการใชเอทานอลในการผลิตไบโอดีเซล จะมีขอดีกวาเมทานอลในเรื่องของการเปนแอลกอฮอลที่ผลิตไดจาก

พืชซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน และมีความเปนพิษต่ำ โดยเมื่อพิจารณาถึงขอดีและขอดอยของแอลกอฮอลทั้ง 2 ชนิดแลว 

สัดสวนเชิงโมลเอทานอล/เมทานอลที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล คือ 1:5 โดยจะไดความบริสุทธ์ิและผลไดของไบโอดีเซล 

รอยละ 96.7 และรอยละ 76.2 โดยน้ำหนัก สามารถลดการใชเมทานอลในการผลิตไบโอดีเซลลงได รอยละ 4 โดยน้ำหนัก โดยไม

กระทบตอกระบวนการผลิตเดิม 

รูปที่ 3 ความบริสุทธ์ิของไบโอดีเซลในรูปของปริมาณเอสเตอรเม่ือใชสัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ 
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รูปที่ 4 รอยละของผลไดของไบโอดีเซลเม่ือใชสัดสวนเชิงโมลของเอทานอล/เมทานอลตางๆ 

3.2 สมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล 

สมบัติดานเชื้อเพลิงเบื้องตน ไดแก ปริมาณเอสเตอร ความหนาแนน ความหนืด จุดวาบไฟ การกัดกรอนแผนทองแดง 

และปริมาณน้ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปลา ท่ีเมื ่อใชสัดสวนเชิงโมลเอทานอล/เมทานอล 1:5 ปริมาณตัวเรงปฏิกิร ิยา

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด รอยละ 2 โดยน้ำหนัก เวลาในการทำปฏิกิริยา 30 นาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วในการ

กวนผสม 800 rpm แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบวามีคาเปนไปตามขอกำหนดของไบโอดีเซลชนิดเอสเตอรที่ออกโดยกรมธุรกิจ

พลังงาน [10] 

ตารางที่ 2 สมบัติเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลจากน้ำมันที่แยกไดจากน้ำเสีย 

สมบัติ ไบโอดีเซลจากน้ำมันปลา เกณฑมาตรฐาน 

96.7 > 96.5

880 

4.45 

860-900

3.5-5.0

160 

1 

ปริมาณเอสเตอร, wt.% 

ความหนาแนน, kg/m3 

ความหนืด, cSt 

จุดวาบไฟ, °C 

การกัดกรอนแผนทองแดง 

ปริมาณน้ำ, wt.% 0.03 

> 120

< 1

< 0.05
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4. สรุปผลการวิจัย

สามารถทำการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลาเหลือทิ้งโดยใชแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล เพื่อนำขอดี

ของแอลกอฮอลแตละชนิดมาใชในการผลิตไบโอดีเซล โดยพบวาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม ไดแก สัดสวนเชิงโมลเอทานอล/ 

เมทานอล 1:5 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด รอยละ 2 โดยน้ำหนัก เวลาในการทำปฏิกิริยา 30 นาที อุณหภูมิ 

60 องศาสเซลเซียส และความเร็วในการกวนผสม 800 rpm หลังจากเสร็จสิ้นปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน จะเกิดการแยกชั้น

ระหวางไบโอดีเซลและกลีเซอรอล ไบโอดีเซลที่ไดมีคาความบริสุทธิ์และผลไดของไบโอดีเซล รอยละ 96.7 และรอยละ 76.2 โดย

น้ำหนัก รวมถึงสมบัติทางเชื้อเพลิงเบื้องตนเปนไปตามขอกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งสามารถลดการใชเมทานอลในการ

ผลิตไบโอดีเซลลงได รอยละ 4 โดยน้ำหนัก โดยไมกระทบตอกระบวนการผลิตเดิม 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง ตลอดจนการสนับสนุนวัตถุดิบน้ำมันปลาเหลือทิ้งจาก บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่จัดเตรียม 
โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟร่วมกับการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ 

 
สุริยะกิจ ย่อมมี1* และ นันทกร เณรเถาว์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่เตรียมขึ้นโดยใช้
ไมโครเวฟร่วมกับกระตุน้ด้วยโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนท่ีต่างๆ กัน ในการดูดซับสีประเภทรแีอกทีฟในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิง่
ทอสังเคราะห์ เปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์เชิงการค้าจากวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน กะลามะพร้าว และไผ่ รวมถึงถ่านกัมมันมันต์จาก
กากกาแฟตามวิธีการดั้งเดิม แล้วทำการตรวจวัดปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนการปรับสภาพกากกาแฟโดยใช้โซเดียมคลอไรด์ต่อกากกาแฟนั้น มีอัตราส่วนที่เหมาะสม
คือ 1 : 1 ส่วนของกำลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมคือ 700 วัตต์ โดยให้ความร้อนนาน 15 นาที ทั้งนี้ ยังพบว่า ปริมาณกากกาแฟที่ได้รับการ
กระตุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีความสามารถในการดูดซับสงูมากข้ึนตามไปด้วย โดยเวลาที่เข้าสูส่มดลุการดูดซบัสีของกากกาแฟโดยการ
กระตุ้นคือ 180 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ร้อยละ 29.81±2.155 ในขณะที่ถ่านกัมมันต์
ประเภทถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสสีูงที่สุดรอ้ยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และจากไผ่มี
ประสิทธิภาพการดูดซับสีเท่ากับร้อยละ 41.61±2.302 และ 30.17±1.640 ตามลำดับ โดยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอน
ไนเซชันมีประสิทธิภาพการดูดซับสีต่ำที่สุดคือ ร้อยละ 13.55±1.577 
 
คำสำคัญ : สีรีแอกทีฟ กากกาแฟ ถ่านกัมมันต์ 
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ประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่จัดเตรียม 
โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟรว่มกับการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ 

 
สุริยะกิจ ย่อมมี1* และ นันทกร เณรเถาว์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่เตรียมขึ้นโดยใช้
ไมโครเวฟร่วมกับกระตุน้ด้วยโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนท่ีต่างๆ กัน ในการดูดซับสีประเภทรแีอกทีฟในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิง่
ทอสังเคราะห์ เปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์เชิงการค้าจากวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน กะลามะพร้าว และไผ่ รวมถึงถ่านกัมมันมันต์จาก
กากกาแฟตามวิธีการดั้งเดิม แล้วทำการตรวจวัดปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนการปรับสภาพกากกาแฟโดยใช้โซเดียมคลอไรด์ต่อกากกาแฟนั้น มีอัตราส่วนที่เหมาะสม
คือ 1 : 1 ส่วนของกำลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมคือ 700 วัตต์ โดยให้ความร้อนนาน 15 นาที ทั้งนี้ ยังพบว่า ปริมาณกากกาแฟที่ได้รับการ
กระตุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีความสามารถในการดูดซับสงูมากข้ึนตามไปด้วย โดยเวลาที่เข้าสูส่มดลุการดูดซบัสีของกากกาแฟโดยการ
กระตุ้นคือ 180 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ร้อยละ 29.81±2.155 ในขณะที่ถ่านกัมมันต์
ประเภทถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสสีูงที่สุดรอ้ยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และจากไผ่มี
ประสิทธิภาพการดูดซับสีเท่ากับร้อยละ 41.61±2.302 และ 30.17±1.640 ตามลำดับ โดยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอน
ไนเซชันมีประสิทธิภาพการดูดซับสีต่ำที่สุดคือ ร้อยละ 13.55±1.577 
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Crimson (HE-SL) Reactive dye adsorption efficiency of activated coffee ground residue 
prepared by microwave heating with sodium chloride activation 

 
Suriyakit Yommee1* and Nanthakorn Nenthao 

 
Abstract 

This study is aimed for determining the efficiency of activated carbon from coffee ground residue 
prepared by microwave heating with various ratios of sodium chloride activator for adsorbing reactive dye of 
synthetic textile wastewater comparing with commercial activated carbon of coal, coconut shell, bamboo and 
also included conventional activated coffee ground. The adsorbing efficiency of crimson HE-SL reactive dyes is 
investigated by using spectrophotometer. The optimum ratio between coffee waste and sodium chloride is 1:1 
with microwave heating of 700 watts for 15 minutes. In addition, the higher amount of treated coffee waste will 
be increasing adsorption capacity. The adsorption equilibrium of coffee ground activated carbon is around 180 
minutes with 29.81±2.155 % efficiency of adsorbing the crimson HE-SL reactive dyes while the coal activated 
carbon has the highest adsorption efficiency of 55.10±1.013 %, followed by the activated carbon of coconut 
shell (41.61±2.302 %) and bamboo (30.17±1.640 %). The carbonized coffee grounds activated carbon has the 
lowest color adsorption efficiency of 13.55±1.577 %.  
 
Keywords: Reactive dye, Coffee ground residue, Activated carbon 
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บทนำ 

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแก่แหล่งน้ำ เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิต มีการใช้น้ำในปริมาณมาก พบว่าสีย้อมถูกปล่อยมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกลงสู่แหล่งน้ำประมาณ 100 ตัน/ปี [1] สีย้อม
ซึ่งปนเปื้อนจากแหล่งน้ำนั้น โดยทั่วไปเป็นสารมลพิษประเภทสารอินทรีย์ จึงทำให้น้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมมีค่า Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) และค่า Chemical Oxygen Demand (COD) เพิ่มขึ้น และค่า Dissolved Oxygen (DO) ลดลง แล้ว
ยังทำให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ชวนมองในแหล่งน้ำ บดบังปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ผิวน้ำ ทำให้พืชนำ้สังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยลง 
อีกด้วย [2] ซึ่งสีย้อมชนิดรีแอกทีฟ (Reactive Dye) เป็นสีที่ใช้มากในอุตสาหกรรมฟอกย้อม สีประเภทนี้มีสมบัติในการละลายน้ำ
ได้ดีจึงบำบัดได้ยากโดยกระบวนการทางเคมี อีกทั้งสีย้อมรีแอกทีฟ มีความคงทนในสภาวะแวดล้อมสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานใน
กลุ่มของอะโรมาติก (Aromatic) และ เฮทเทอโรไซคลิก (Heterocyclic) จึงยากที่จะบำบัดโดยระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้
อากาศ ส่วนระบบบำบัดทางชีวภาพแบบไร้อากาศสามารถลดความเข้มข้นของสีได้ดีกว่าระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศ แต่
จะให้ผลผลิตระหว่างทางของกระบวนการ ได้แก่ อะโรมาติกเอมีน (Aromatic Amines) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง [3] การบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมฟอกย้อมในปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสีย้อม คือวิธีการ การดูดซับ (Adsorption) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) เป็นตัวดูดซับ สามารถกำจัดสีปรากฏได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4, 5] การผลิตถ่านกัมมันต์มีต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง เพราะต้องผ่านกระบวนการสำคัญในการผลิตถ่านกัมมันต์ สองขั้นตอน คือ การเผา (Pyrolysis) และการกระตุ้น 
(Activation) และในกระบวนการผลิตต้องใช้อุณหภูมิสูง ในการเผาเพื่อให้เป็นถ่านกัมมันต์ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้นนักวิจัย
หลายคนพยายามลดต้นทุนการผลิตถ่านกัมมันต์ ด้วยการกระตุ้นด้วยสารเคมีเพื่อลดอุณหภูมิในการเผา เช่น การใช้ โซเดียมคลอ
ไรด์ (NaCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) และ กรดฟอสฟอริก (H3PO4) เป็นต้น [6] ปัจจุบันถ่านกัมมันต์
มีการผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือกากกาแฟ โดยกากกาแฟเป็นของเหลือท้ิงเป็นจำนวนมากกว่า 290,000 ตัน/ปี 
ในปี 2565 จากการบริโภคกาแฟในประเทศไทย [7] หากสามารถนำกากกาแฟที่เหลือทิ้งแล้วเปลี่ยนสภาพให้เป็นถ่านกัมมันต์
นำมาใช้เป็นตัวดูดซับนั้น นับว่าเป็นแนวทางการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม จากการศึกษาการเตรียมถ่านกัม
มันต์จากกากกาแฟโดยการคาร์บอไนเซชั่น (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 600 ºC และทำกระตุ้นทางเคมี (chemical activation) 
ด้วยเกลือแกงหรือ NaCl สามารถดูดซับสีย้อมชนิดแอซิดได้ร้อยละ 81.33 พบว่าถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟสามารถใช้เป็นวสัดดุูด
ซับได้ [6] โดยการกระตุ้นทางเคมี เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่มีรูพรุนขึ้นเป็นจำนวนมาก เกิดพื้นที่ผิวภายในเพิ่มมากขึ้น ทำให้มี
ความสามารถในการดูดซับสูง [8] ความสามารถในการดูดซับสีรีแอกทีฟของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟนั้น พิจารณาจากการศึกษา
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีรีเอกทีฟ blue19 โดยนำกากกาแฟกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) แล้วนำไปคาร์บอไนเซช่ัน 
(Carbonization) ที่อุณหภูมิ 600 ºC พบว่าถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟสามารถดูดซับสีสูงสุด คือร้อยละ 70.87 [9] อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้พลังงานและอุณหภูมิสูง ดังนั้น วิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์โดยใช้ไมโครเวฟจึงมี
ความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากข้อดี คือ การประหยัดพลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับการเผาที่อุณหภูมิสูงแบบดั้งเดิม  ช่วงเวลาใน
การกระตุ้นท่ีสั้นลง เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และการกระจายตัวของความร้อนสม่ำเสมอ [10] พบว่าจากการศึกษาการเตรียม
ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ โดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับไมโครเวฟ สามารถดูดซับสารละลายสีย้อมผ้าบาติก (สีรีเอก
ทีฟ blue19) ได้ร้อยละ 63.70 [6] ดังนั้นกากกาแฟที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับความร้อนจากไมโครเวฟเพื่อ
ผลิตเป็นถ่านกัมมันต์นั้นสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีรีแอกทีฟได้ 

ผู้วิจัยมีแนวคิดนำกากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมถ่านกัมมันต์และ
นำเอาสารเคมีที่ปลอดภัยใช้ในขั้นตอนกระตุ้นกากกาแฟ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
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น้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษแก่แหล่งน้ำ เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิต มีการใช้น้ำในปริมาณมาก พบว่าสีย้อมถูกปล่อยมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกลงสู่แหล่งน้ำประมาณ 100 ตัน/ปี [1] สยี้อม
ซึ่งปนเปื้อนจากแหล่งน้ำนั้น โดยทั่วไปเป็นสารมลพิษประเภทสารอินทรีย์ จึงทำให้น้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมมีค่า Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) และค่า Chemical Oxygen Demand (COD) เพิ่มขึ้น และค่า Dissolved Oxygen (DO) ลดลง แล้ว
ยังทำให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ชวนมองในแหล่งน้ำ บดบังปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกลงสู่ผิวน้ำ ทำให้พืชนำ้สังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยลง 
อีกด้วย [2] ซึ่งสีย้อมชนิดรีแอกทีฟ (Reactive Dye) เป็นสีที่ใช้มากในอุตสาหกรรมฟอกย้อม สีประเภทนี้มีสมบัติในการละลายน้ำ
ได้ดีจึงบำบัดได้ยากโดยกระบวนการทางเคมี อีกทั้งสีย้อมรีแอกทีฟ มีความคงทนในสภาวะแวดล้อมสูงและมีโครงสร้างพื้นฐานใน
กลุ่มของอะโรมาติก (Aromatic) และ เฮทเทอโรไซคลิก (Heterocyclic) จึงยากที่จะบำบัดโดยระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้
อากาศ ส่วนระบบบำบัดทางชีวภาพแบบไร้อากาศสามารถลดความเข้มข้นของสีได้ดีกว่าระบบบำบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศ แต่
จะให้ผลผลิตระหว่างทางของกระบวนการ ได้แก่ อะโรมาติกเอมีน (Aromatic Amines) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง [3] การบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมฟอกย้อมในปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสีย้อม คือวิธีการ การดูดซับ (Adsorption) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) เป็นตัวดูดซับ สามารถกำจัดสีปรากฏได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4, 5] การผลิตถ่านกัมมันต์มีต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง เพราะต้องผ่านกระบวนการสำคัญในการผลิตถ่านกัมมันต์ สองขั้นตอน คือ การเผา (Pyrolysis) และการกระตุ้น 
(Activation) และในกระบวนการผลิตต้องใช้อุณหภูมิสูง ในการเผาเพื่อให้เป็นถ่านกัมมันต์ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้นนักวิจัย
หลายคนพยายามลดต้นทุนการผลิตถ่านกัมมันต์ ด้วยการกระตุ้นด้วยสารเคมีเพื่อลดอุณหภูมิในการเผา เช่น การใช้ โซเดียมคลอ
ไรด์ (NaCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) และ กรดฟอสฟอริก (H3PO4) เป็นต้น [6] ปัจจุบันถ่านกัมมันต์
มีการผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือกากกาแฟ โดยกากกาแฟเป็นของเหลือท้ิงเป็นจำนวนมากกว่า 290,000 ตัน/ปี 
ในปี 2565 จากการบริโภคกาแฟในประเทศไทย [7] หากสามารถนำกากกาแฟที่เหลือทิ้งแล้วเปลี่ยนสภาพให้เป็นถ่านกัมมันต์
นำมาใช้เป็นตัวดูดซับนั้น นับว่าเป็นแนวทางการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม จากการศึกษาการเตรียมถ่านกัม
มันต์จากกากกาแฟโดยการคาร์บอไนเซชั่น (Carbonization) ที่อุณหภูมิ 600 ºC และทำกระตุ้นทางเคมี (chemical activation) 
ด้วยเกลือแกงหรือ NaCl สามารถดูดซับสีย้อมชนิดแอซิดได้ร้อยละ 81.33 พบว่าถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟสามารถใช้เป็นวสัดดุูด
ซับได้ [6] โดยการกระตุ้นทางเคมี เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่มีรูพรุนขึ้นเป็นจำนวนมาก เกิดพื้นที่ผิวภายในเพิ่มมากขึ้น ทำให้มี
ความสามารถในการดูดซับสูง [8] ความสามารถในการดูดซับสีรีแอกทีฟของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟนั้น พิจารณาจากการศึกษา
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีรีเอกทีฟ blue19 โดยนำกากกาแฟกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) แล้วนำไปคาร์บอไนเซช่ัน 
(Carbonization) ที่อุณหภูมิ 600 ºC พบว่าถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟสามารถดูดซับสสีูงสุด คือร้อยละ 70.87 [9] อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้พลังงานและอุณหภูมิสูง ดังนั้น วิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์โดยใช้ไมโครเวฟจึงมี
ความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากข้อดี คือ การประหยัดพลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับการเผาที่อุณหภูมิสูงแบบดั้งเดิม  ช่วงเวลาใน
การกระตุ้นที่สั้นลง เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และการกระจายตัวของความร้อนสม่ำเสมอ [10] พบว่าจากการศึกษาการเตรียม
ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ โดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับไมโครเวฟ สามารถดูดซับสารละลายสีย้อมผ้าบาติก (สีรีเอก
ทีฟ blue19) ได้ร้อยละ 63.70 [6] ดังนั้นกากกาแฟที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมคลอไรด์ร่วมกับความร้อนจากไมโครเวฟเพื่อ
ผลิตเป็นถ่านกัมมันต์นั้นสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีรีแอกทีฟได้ 

ผู้วิจัยมีแนวคิดนำกากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมถ่านกัมมันต์และ
นำเอาสารเคมีที่ปลอดภัยใช้ในขั้นตอนกระตุ้นกากกาแฟ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ และทำการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัม
มันต์จากกากกาแฟที่จัดเตรียมโดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟร่วมกับการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และถ่านกัมมันต์ทาง
การค้า โดยงานวิจัยนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ เพื่อผลิตเป็นตัวดูดซับสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ที่ปนเปื้อนสีย้อมจากภาคอุตสาหกรรมได้ 

วิธีการวิจัย 
1.การเตรียมตัวอย่างกากกาแฟ 
นำกากกาแฟที่เหลือท้ิงจากร้านค้าไปตากให้แห้ง แล้วนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 85 ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วทิ้งให้เย็นในเด

ซิเคเตอร์ (desiccator) จากนั้นคัดแยกขนาดกากกาแฟด้วยตะแกรงร่อนขนาด 50 เมซ ในการวิจัยไม่ได้ตรวจสอบค่าความชื้น แต่
กระบวนการเตรียมตัวอย่างกากกาแฟทั้งหมดเหมือนกับงานวิจัยท่ีผ่านมา พบค่าความช้ืนเฉลี่ยร้อยละ 2.26 [9] 

2.การหาอัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟแห้งท่ีเหมาะสม 
ใช้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักท่ีแตกต่างกัน อยู่ในช่วง 0 ถึง 2 กรัมต่อกรัม และเติมน้ำกลั่นปริมาตร 

25 มิลลิลิตร เมื่อละลายแล้ว นำผงกากกาแฟแห้งจำนวน 5 กรัม ลงในสารละลายและแช่ทิ้งเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง อบที่อุณหภูมิ 105 
ºC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นกระตุ้นด้วยเตาอบไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 700 วัตต์ ใช้เวลา 5 และ 15 นาที ล้างผงกากกาแฟแห้งที่
ด้วยน้ำกลั่นจนมีค่า pH เท่ากับ 7 และอบที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และนำไปวิเคราะห์การดูดซับสารละลายสี  

3.การหากำลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมด้วยเตาอบไมโครเวฟ 
ใช้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟแห้งที่ 0.5 : 1.0 และ 1.0: 1.0 

กรัมต่อกรัม และเติมน้ำกลั่นปริมาตร 25 มิลลิลิตร เมื่อละลายแล้ว นำผงกากกาแฟแห้งจำนวน 5 กรัม ลงในสารละลายและแช่ทิ้ง
ไว ้24 ช่ัวโมง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นกระตุ้นด้วยท่ีกำลังไฟฟ้า 380, 540 และ 700 วัตต์ เป็น
เวลา 15 นาที ล้างผงกากกาแฟแห้งที่ผ่านการกระตุ้นด้วยน้ำกลั่นจนมีค่า pH เท่ากับ 7 และอบที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง และนำไปวิเคราะห์การดูดซับสารละลายสี (เครื่องไมโครเวฟที่มีกำลังไฟฟ้าระดับเพียง 380, 540 และ 700 วัตต์ เท่านั้น) 

4.การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) [11] 
ใช้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟแห้งที่ 1 : 1 กรัมต่อกรัม และเติมน้ำกลั่นปริมาตร 25 มิลลิลิตร เมื่อละลาย

แล้ว นำผงกากกาแฟแห้ง จำนวน 5 กรัม ลงในสารละลายและแช่ทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 
105 ºC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง โดยอัตราการให้ความร้อน 10 องศา
เซลเซียสต่อวินาที ล้างผงกากกาแฟแห้งที่ได้ด้วยน้ำกลั่นจนมีค่า pH เท่ากับ 7 และตากผงกากกาแฟให้แห้ง จากนั้นอบที่อณุหภูมิ 
105 ºC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จะได้ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่เตรียมด้วยด้วยคาร์บอนไนเซชัน นำไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

5.การศึกษาปริมาณของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟมีผลต่อการดูดซับของสีย้อม 
นำผงกากกาแฟแห้งจำนวน 0 ถึง 2 กรัม ที่ถูกกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์อัตราส่วนที่ดีที่สุดและกำลังวัตต์ที่ดีที่สุดมาใช้

ทดสอบสีย้อมรีแอกทีฟ เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ที่บรรจุถ่านกัมมันต์และปิดดว้ย
พาราฟิล์มให้แน่น เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำสารละลายปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 30 นาที กรองสารละลาย วัดความเข้มข้นที่เหลือของสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟ นำค่าดูดกลืนแสงคำนวณร้อยละ
ของประสิทธิภาพการดูดซับโดยใช้สมการดังนี้ 

สมการที1่ % Efficiency = [ ( Co – Ct ) / Co ] x 100 
เมื่อ % Efficiency คือ ร้อยละของประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำเสยี Co คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อมรีแอกทีฟ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) และ Ct คือ ความเข้มข้นสยี้อมรีแอกทีฟ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (มิลลิกรมัต่อลติร) 
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6.การศึกษาระยะเวลาการเข้าสู่สมดุลการดูดซับของถ่านกมัมันตจ์ากกากกาแฟ 
เตรียมกากกาแฟที่ผ่านการกระตุ้นแลว้โดยมอีัตราสว่นและกำลังไฟฟ้าในการกระตุ้นที่ดีที่สดุมาจำนวน 0.1 กรัม ผสมน้ำสี

สังเคราะห์ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ระหว่างทดลองจะกวนวัสดุดูดซับให้สัมผัสกับสีย้อมโดย
เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่สัมผัสกับตัวดูดซับอย่างต่อเนื่องที่เวลา 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 
90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 และ 330 นาที วิเคราะห์หาความเข้มข้นสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) 

7.วิธีวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ 
อบกากกาแฟที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งและบันทึกน้ำหนักที่กากกาแฟ

หนัก 0.025 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ใช้สีย้อมรีแอกทีฟ เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ท่ีบรรจุกากกาแฟและปิดด้วยพาราฟิล์มให้แน่น วางขวดรูปชมพู่ท่ีบรรจุกากกาแฟและสี
ย้อมรีแอกทีฟบนเครื่องเขย่า แล้วเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำสารละลายปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบ 
3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาทีกรองสารละลายและวัดความเข้มข้นที่เหลือของสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟ นำค่าที่ได้ไป
วิเคราะห์หาปริมาณสีรีแอกทีฟท่ีถูกดูดซับตามสมการ 

สมการที่ 2  qt = [ (Co – Ct) x V ] / W  
เมื ่อ qt คือ ปริมาณสีย้อมรีแอกทีฟที่ถูกดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)  Co คือ ความเข้มข้นเริ ่มต้นของสีย้อมรีแอกทีฟ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) Ct คือ ความเข้มข้นสีย้อมรีแอกทีฟ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) V  คือ ปริมาตรสีย้อมรีแอกทีฟ (ลิตร)
W คือ น้ำหนักของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ (กรัม) 

8.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) 
ชั่งและบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนของกากกาแฟหนัก 0.025 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 

มิลลิลิตร เติมสีย้อมรีแอกทีฟเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่และปิดด้วยพาราฟิล์มให้แนน่ 
เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แยกกากกาแฟออกจากสารละลายโดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที กรองสีย้อมรีแอกทีฟท่ีได้ด้วยกระดาษกรอง และวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟที่เหลือ 
โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แล้วคำนวณหาความเข้มข้นของสีย้อมรีแอกทีฟที่ถูกดูด
ซับ โดยใช้สมการจากกราฟมาตรฐานของสีย้อมรีแอกทีฟและคำนวณหาประสิทธิภาพการดูดซับ จากสมการที่ 1 ทำการทดลอง
ทั้งหมดด้วยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชัน และถ่านกัมมันต์ทางการค้า ประเภทถ่านหิน กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ 
ซึ่งมีพ้ืนท่ีผิว 1000-1130, 1200-1300 และ 400 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ โดยข้อมูลพื้นที่ผิวได้รับจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ 
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6.การศึกษาระยะเวลาการเข้าสู่สมดุลการดูดซับของถ่านกมัมันตจ์ากกากกาแฟ 
เตรียมกากกาแฟที่ผ่านการกระตุ้นแลว้โดยมอีัตราสว่นและกำลังไฟฟ้าในการกระตุ้นที่ดีที่สดุมาจำนวน 0.1 กรัม ผสมน้ำสี

สังเคราะห์ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ระหว่างทดลองจะกวนวัสดุดูดซับให้สัมผัสกับสีย้อมโดย
เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่สัมผัสกับตัวดูดซับอย่างต่อเนื่องที่เวลา 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 
90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 และ 330 นาที วิเคราะห์หาความเข้มข้นสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) 

7.วิธีวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ 
อบกากกาแฟที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งและบันทึกน้ำหนักที่กากกาแฟ

หนัก 0.025 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ใช้สีย้อมรีแอกทีฟ เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ท่ีบรรจุกากกาแฟและปิดด้วยพาราฟิล์มให้แน่น วางขวดรูปชมพู่ท่ีบรรจุกากกาแฟและสี
ย้อมรีแอกทีฟบนเครื่องเขย่า แล้วเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำสารละลายปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบ 
3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาทีกรองสารละลายและวัดความเข้มข้นที่เหลือของสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟ นำค่าที่ได้ไป
วิเคราะห์หาปริมาณสีรีแอกทีฟท่ีถูกดูดซับตามสมการ 

สมการที่ 2  qt = [ (Co – Ct) x V ] / W  
เมื ่อ qt คือ ปริมาณสีย้อมรีแอกทีฟที่ถูกดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)  Co คือ ความเข้มข้นเริ ่มต้นของสีย้อมรีแอกทีฟ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) Ct คือ ความเข้มข้นสีย้อมรีแอกทีฟ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) V  คือ ปริมาตรสีย้อมรีแอกทีฟ (ลิตร)
W คือ น้ำหนักของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ (กรัม) 

8.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) 
ชั่งและบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนของกากกาแฟหนัก 0.025 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 

มิลลิลิตร เติมสีย้อมรีแอกทีฟเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่และปิดด้วยพาราฟิล์มให้แนน่ 
เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แยกกากกาแฟออกจากสารละลายโดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที กรองสีย้อมรีแอกทีฟท่ีได้ด้วยกระดาษกรอง และวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟที่เหลือ 
โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แล้วคำนวณหาความเข้มข้นของสีย้อมรีแอกทีฟที่ถูกดูด
ซับ โดยใช้สมการจากกราฟมาตรฐานของสีย้อมรีแอกทีฟและคำนวณหาประสิทธิภาพการดูดซับ จากสมการที่ 1 ทำการทดลอง
ทั้งหมดด้วยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชัน และถ่านกัมมันต์ทางการค้า ประเภทถ่านหิน กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ 
ซึ่งมีพ้ืนท่ีผิว 1000-1130, 1200-1300 และ 400 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลำดับ โดยข้อมูลพื้นที่ผิวได้รับจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ถ่านกัมมันต์ทางการค้าประเภท (ก)ถ่านหิน (ข)กะลามะพร้าว (ค)ไม้ไผ่ (ง)กากกาแฟที่ผ่านการกระตุ้นด้วย NaCl 
ร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการสร้างกราฟมาตรฐานสำหรับการดูดกลืนแสงของสีย้อมรีแอคทีฟ crimson (HE-SL)   

กราฟมาตรฐานของสีย้อมรีแอคทีฟ crimson (HE-SL) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสีย้อม (แกนX) และ
ค่าการดูกลืนแสง (แกน Y) ซึ่งมีสมการคือ Y คือ 0.0181X + 0.0005 และมีค่า R2 = 0.9987 แสดงดังรูปที่ 2 ทำการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ MAPADA P8 Double Beam UV-Visible ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 400 - 800 นา
โนเมตร ความยาวคลื่นท่ีให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) คือค่า 546 นาโนเมตร สร้างกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) 

 
รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานของสีย้อมรีแอคทีฟ crimson (HE-SL) ที่ความยาวคลื่น 546 nm. 

ผลการหาอัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมคลอไรด์ต่อผงกากกาแฟแห้งที่เหมาะสม พบว่าอัตราส่วน 0.5 : 1 และ 1 : 1 
กระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ 700 วัตต์ นาน 15 นาที มีค่าปริมาณสีย้อมรีแอกทีฟที่ถูกดูดซับสูงสุด คือ 28.95 และ 30.17 
มิลลิกรัมต่อกรัม ดังนั้นจึงเลือกใช้อัตราส่วน 1 : 1 ในการทดลองต่อไป 

 

y = 0.0181x + 0.0005
R² = 0.99870
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ตารางที่ 1 แสดงค่าดูดกลืนแสงกับน้ำหนักของกากกาแฟโดยใช้กำลังไฟฟ้าในการกระตุ้นท่ีแตกต่างกัน  
อัตราส่วน 0.5 : 1 

กำลังไฟ 
(วัตต์) 

น้ำหนัก 
(g.) 

ค่าดูดกลืนแสง 
(Abs) 

qe  
(mg./g.) 

blank 

น้ำหนัก 
(g.) 

ค่าดูดกลืนแสง 
(Abs) 

380 0.0256 1.808 0.12 0.0252 0.016 
540 0.0253 1.719 5.08 0.0252 0.016 
700 0.0250 1.287 28.95 0.0251 0.008 

อัตราส่วน 1 : 1 
380 0.0250 1.799 0.66 

blank 
0.0252 0.015 

540 0.0251 1.684 6.99 0.0250 0.013 
700 0.0251 1.264 30.17 0.0251 0.008 

 
 กำลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นกากกาแฟคือกำลังไฟฟ้าท่ี 700 วัตต์ ซึ่งมีค่าปริมาณสีย้อมรีแอกทีฟท่ีถูกดูดซับไว้คือ 
30.17 มิลลิกรัมต่อกรัม ของอัตราส่วน 1 : 1 และ 28.95 มิลลิกรัมต่อกรัม ของอัตราส่วน 0.5 : 1 ตามลำดับ ดังนั้นจากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น มีปริมาณการดูดซับสีย้อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยกำลังไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
ส่งผลใหธ้าตุและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงสารระเหย ในผงกากกาแฟสลายตัวและระเหยออกได้มากขึ้น เกิดเป็นรูพรุนและมีพืน้ท่ี
ว่างมากขึ้นในโครงสร้างของผงกากกาแฟ จึงมีความสามารถในการดูดซับไดด้ี ดังนั้นเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มปริมาณการดูดซับสียอ้มจึงมี
ค่าสูงขึ้น [6,11] เมื่อทำการศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นที่แตกต่างกันนั้น พบว่าปริมาณกากกาแฟที่เพิ่มขึ้นมี
ประมาณการดูดซับสีย้อมได้ดีขึ้น (รูปที่ 3ก) และจากการศึกษาสมดุลดูดซับในช่วงเวลา 0-330 นาที พบว่าการดูดซับสีสังเคราะห์
ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟจะเริ่มเข้าสู่สมดุลที่เวลา 180 นาที (รูปที่ 3ข) 
 

  
รูปที่ 3 (ก) ประสิทธิภาพการดูดซบัสีย้อมรีแอกทีฟ (ข) การเข้าสู่สมดุลของกากกาแฟที่ไดร้ับการกระตุ้น 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าดูดกลืนแสงกับน้ำหนักของกากกาแฟโดยใช้กำลังไฟฟ้าในการกระตุ้นท่ีแตกต่างกัน  
อัตราส่วน 0.5 : 1 

กำลังไฟ 
(วัตต์) 

น้ำหนัก 
(g.) 

ค่าดูดกลืนแสง 
(Abs) 

qe  
(mg./g.) 

blank 

น้ำหนัก 
(g.) 

ค่าดูดกลืนแสง 
(Abs) 

380 0.0256 1.808 0.12 0.0252 0.016 
540 0.0253 1.719 5.08 0.0252 0.016 
700 0.0250 1.287 28.95 0.0251 0.008 

อัตราส่วน 1 : 1 
380 0.0250 1.799 0.66 

blank 
0.0252 0.015 

540 0.0251 1.684 6.99 0.0250 0.013 
700 0.0251 1.264 30.17 0.0251 0.008 

 
 กำลังไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นกากกาแฟคือกำลังไฟฟ้าท่ี 700 วัตต์ ซึ่งมีค่าปริมาณสีย้อมรีแอกทีฟท่ีถูกดูดซับไว้คือ 
30.17 มิลลิกรัมต่อกรัม ของอัตราส่วน 1 : 1 และ 28.95 มิลลิกรัมต่อกรัม ของอัตราส่วน 0.5 : 1 ตามลำดับ ดังนั้นจากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น มีปริมาณการดูดซับสีย้อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยกำลังไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 
ส่งผลใหธ้าตุและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงสารระเหย ในผงกากกาแฟสลายตัวและระเหยออกได้มากขึ้น เกิดเป็นรูพรุนและมพีืน้ท่ี
ว่างมากขึ้นในโครงสร้างของผงกากกาแฟ จึงมีความสามารถในการดูดซับไดด้ี ดังนั้นเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มปริมาณการดูดซับสียอ้มจึงมี
ค่าสูงขึ้น [6,11] เมื่อทำการศึกษาปริมาณของกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นที่แตกต่างกันนั้น พบว่าปริมาณกากกาแฟที่เพิ่มขึ้นมี
ประมาณการดูดซับสีย้อมได้ดีขึ้น (รูปที่ 3ก) และจากการศึกษาสมดุลดูดซับในช่วงเวลา 0-330 นาที พบว่าการดูดซับสีสังเคราะห์
ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟจะเริ่มเข้าสู่สมดุลที่เวลา 180 นาที (รูปที่ 3ข) 
 

  
รูปที่ 3 (ก) ประสิทธิภาพการดูดซบัสีย้อมรีแอกทีฟ (ข) การเข้าสู่สมดุลของกากกาแฟที่ไดร้ับการกระตุ้น 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดดูซับสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต ์
ชนิดตัวอยา่งถ่านกัมมันต ์ น้ำหนักเฉลี่ย (g.) ค่าดูดกลืนแสง 

(Abs.) 
ความเข้มข้นของสีรแีอกทีฟ

หลังการดดูซับ (mg./L) 
ประสิทธภิาพการดูด
ซับสีรีแอกทีฟ (%) 

ถ่านหิน 0.0253 0.813±0.018 44.89±1.013 55.10±1.013 
กะลามะพร้าว 0.0253 1.057±0.042 58.39±2.302 41.61±2.302 

ไม้ไผ่ 0.0253 1.264±0.030 69.83±1.640 30.17±1.640 
กากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้น 0.0253 1.271±0.039 70.19±2.155 29.81±2.155 

กากกาแฟ (ดั้งเดิม) 0.0253 1.565±0.029 86.45±1.577 13.55±1.577 
   หมายเหตุ : ตัวเลขท่ีแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 3 การทดลอง ± SD 

จากการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟของกากกาแฟกับถ่านกัมมันต์ดังตารางท่ี  2 พบว่า
ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ชนิดถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟสูงสุดถึงร้อยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัม
มันต์ชนิดกะลามะพร้าว ไม่ไผ่ ถ่านกัมมันต์กากกาแฟท่ีได้รับการกระตุ้น และถ่านกัมมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชัน โดย
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 41.61±2.302,  30.17±1.640, 29.81±2.155 และ 13.55±1.577 ตามลำดับ โดยที่ถ่านกัมมันต์กากกาแฟ
ที่ได้รับการกระตุ้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้าสามชนิดข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าถ่านกัมมันตจ์าก
กากกาแฟที่ผ่านการกระตุ้นทางเคมี มีประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอกทีฟ blue19 ต่ำกว่าถ่านกัมมันต์ทางค้า เมื่อพิจารณาด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดพบว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้ามีโครงสร้างรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อเทียบกับถ่านกัม
มันต์กากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นทางเคมีซึ่งมีมีรูพรุนขนาดใหญ่ [9] ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยสารเคมีใน
งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก สาเหตุจากขีดจำกัดของเตาอบไมโครเวฟในครัวเรือน ที่มีกำลังไฟฟ้าอยู่ในช่วง 300-700 
วัตต์เท่านั้น หากสามารถเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้นจะทำให้เกิดรูพรุนในถ่านกัมมันต์มากขึ้นและคาดว่าประสิทธิภาพการดูดซับของ
ถ่านกัมมันต์จะสูงขึ้น [6, 11] เช่นเดียวกับถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชันที่ทำการกระตุ้นด้วยสารเคมีและเผาที่
อุณหภูมิ 400 ºC มีประสิทธิภาพต่ำสุดในการดูดซับสีรีแอคทีฟ อาจเป็นด้วยอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดความพรุนและ
พื้นที่ผิวน้อย จากงานวิจัยการคาร์บอนไนเซชันของกากกาแฟที่อุณหภูมิ 500–800 ºC และกระตุ้นด้วย H3PO4 ได้พื้นที่ผิวสูงสุด 
696 ตารางเมตรต่อกรัม ที่ความร้อน 600 ºC [12] ดังนั้นหากปรับอุณหภูมิของคาร์บอนไนเซชันสูงกว่า 400 ºC จะส่งผลให้พื้นท่ี
ผิวของถ่านกัมมันต์สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพลังงานที่ใช้ในการผลิต พบว่าถ่านกัมมันต์กากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นทาง
เคมีใช้พลังงาน 0.175 kWh (700watt × 0.25hr/1000) ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า ถ่านกัมมันต์ถ่านหิน ถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าว 
ถ่านกัมมันต์ไม้ไผ่ และถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชัน ที่ใช้พลังงาน 0.477 kWh, 0.901 kWh, 0.782 kWh และ 
0.212 kWh (~900°C × 0.00053kWh x 1 hr; ~850°C × 0.00053 kWh x 2hr; ~492°C × 0.00053kWh x 3 hr; 400°C × 
0.00053kWh x 1 hr) ตามลำดับ (ข้อมูลอุณหภูมิเวลาที่ใช้ผลิตถ่านกัมมันต์จาก [13], [14], [15]) (การแปลงอุณหภูมิเป็นพลังงาน 
1 ºC = 0.00053 kWh [16]) จึงถือได้ว่าถ่านกัมมันต์กากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นทางเคมีนั้น สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้
มากกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้าชนิดอื่น ๆ และเป็นการหมุนเวียนนำทรัพยากรเหลือท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการดูดซับสีย้อมประเภทรีแอกทีฟ Crimson (HE-SL) จากการเตรียมกากกาแฟโดยไมโครเวฟร่วมกับ

กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ผ่านกระบวนการเดียว ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนของโซเดียมคลอไรด์ต่อกากกาแฟท่ีเหมาะสมที่สุด
คือ 1 : 1 แล้วใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ 700 วัตต์โดยให้ความร้อนนาน 15 นาที แล้วเมื่อนำมาหาปริมาณของถ่านกัมมันต์กาก
กาแฟที่เหมาะสมในการบำบัดแล้วพบว่าหากเติมกากกาแฟในน้ำเสียสังเคราะห์ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นก็จะทำให้มีความสามารถในการ
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ดูดซับตามไปด้วย จากนั้นพบว่าเวลาที่เข้าสู่สมดุลการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยไมโครเวฟร่วมกับกระตุ้นด้วย
โซเดียมคลอไรด์คือเวลา 180 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ร้อยละ 29.81±2.155 ในขณะที่
ถ่านกัมมันต์ประเภทถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสีสูงที่สุดร้อยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว 
และจากไม้ไผ่มีประสิทธิภาพการดูดซับสีเท่ากับร้อยละ 41.61±2.302 และ 30.17±1.640 ตามลำดับ โดยถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชันมีประสิทธิภาพการดูดซับสีต่ำที่สุดคือ ร้อยละ 13.55±1.577 และประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอก
ทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้น มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับถ่านกัมมันต์ทางการคา้ชนิดไม้
ไผ่ เมื่อพิจารณาค่าพลังงานการผลิตถ่านกัมมันต์ พบว่า ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นใช้พลังงานน้อยที่สุด ดังนั้น
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากวัสดุกากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิง สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นตัวดูดซับ ซึ่งใช้เวลาสั้น 
ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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ดูดซับตามไปด้วย จากนั้นพบว่าเวลาที่เข้าสู่สมดุลการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยไมโครเวฟร่วมกับกระตุ้นด้วย
โซเดียมคลอไรด์คือเวลา 180 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ร้อยละ 29.81±2.155 ในขณะท่ี
ถ่านกัมมันต์ประเภทถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสีสูงที่สุดร้อยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว 
และจากไม้ไผ่มีประสิทธิภาพการดูดซับสีเท่ากับร้อยละ 41.61±2.302 และ 30.17±1.640 ตามลำดับ โดยถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟด้วยคาร์บอนไนเซชันมีประสิทธิภาพการดูดซับสีต่ำที่สุดคือ ร้อยละ 13.55±1.577 และประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอก
ทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้น มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับถ่านกัมมันต์ทางการคา้ชนิดไม้
ไผ่ เมื่อพิจารณาค่าพลังงานการผลิตถ่านกัมมันต์ พบว่า ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ได้รับการกระตุ้นใช้พลังงานน้อยที่สุด ดังนั้น
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากวัสดุกากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิง สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นตัวดูดซับ ซึ่งใช้เวลาสั้น 
ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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การควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบแจงเตือนการบุกรุกบานผานโพรโทคอล MQTT 
 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร1* พงศพันธุ คงศรพีันธ2 และนิธินันท ณ สงขลา3 
 

บทคัดยอ 

            ปจจุบันเครือขายอินเทอรเนต็มีพื้นที่บริการครอบคลุมมากขึ้น และสามารถใชงานผานเครอืขายโทรศัพทเคลื่อนที่ได
งานวิจัยนี้ไดสรางตนแบบระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบแจงเตือนการบุกรุกบานระยะไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ระบบประกอบดวยโหนดควบคุม, โหนดเซนเซอร, แอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และคอมพิวเตอรราสเบอรีพายที่ทำ
หนาที่สงผานขอมูลระหวางโหนดสองท้ังสองชนิด และฐานขอมูลไฟรเบส หนาที่ของโหนดควบคุมคือการควบคุมอุปกรณไฟฟา 
และหนาที่เซนเซอรโหนดคือตรวจจับสถานะของเซนเซอร การสงผานขอมูลระหวางโหนดและคอมพิวเตอรราสเบอรีพายใช
โพรโทคอล MQTT   เพื่อการทดสอบระบบ ไดจัดสรางบานจำลอง มีการติดตั้งแอลอีดีแทนหลอดไฟฟา ลิมิตสวิตช และ
เซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวถูกติดตั้งเพื่อตรวจจับการบุกรุก ผลการทดสอบระบบ พบวาผูใชงานสามารถควบคุมการเปด
ปดโหลด และระบบสามารถแจงเตือนผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ได เมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น  
 

คำสำคัญ: ระบบแจงเตือน, โพรโทคอล MQTT, อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง, โมบายแอปพลิเคชัน 
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Control of Electrical Appliance and Home Intrusion Alarm System 

Through MQTT Protocol 

 
Pisit Wisutmetheekorn1*, Pongpan Kongseepan2 and Nitinan Songkhla3 

 

Abstract 
 

 In currently, the internet network has more coverage area and can be used through mobile phone 

network. This research was conducted to build a prototype of an electrical appliance control system and 

the remote home intrusion alarm system through the internet network. The system consists of control 

node, sensor node, the mobile application, and the Raspberry Pi computer that its function is transfer data 

between both node type and the Firebase database. The control node’s function is controlling the electrical 

appliance. The sensor node function is sensing sensor status. The data transfer between nodes and the 

Raspberry Pi computer uses MQTT protocol. For testing the system, home model was built, LED were 

installed instead of light bulbs. The limit switches and motion sensors were installed for detecting intrusion. 

System testing results show that the user can control load and the system can notify through the mobile 

application when the intrusion has occurred. 

Keywords: Alarm system, MQTT protocol, Internet of Things, Mobile Application 
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network. This research was conducted to build a prototype of an electrical appliance control system and 

the remote home intrusion alarm system through the internet network. The system consists of control 

node, sensor node, the mobile application, and the Raspberry Pi computer that its function is transfer data 

between both node type and the Firebase database. The control node’s function is controlling the electrical 

appliance. The sensor node function is sensing sensor status. The data transfer between nodes and the 

Raspberry Pi computer uses MQTT protocol. For testing the system, home model was built, LED were 

installed instead of light bulbs. The limit switches and motion sensors were installed for detecting intrusion. 

System testing results show that the user can control load and the system can notify through the mobile 

application when the intrusion has occurred. 
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บทนำ 

ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตมีพื้นที่ใชงานครอบคลุมในบริเวณกวาง และสามารถใชงานผานเครือขายระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ได ทำใหเทคโนโลยีที่เรียกวา อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ถูกนำมาประยุกตใช
อยางแพรหลาย [1]-[3] เชน ระบบดูแลสุขภาพ, ระบบเกษตรอัจฉริยะ, และระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน 
อยางไรก็ดีในรายละเอียดของการใชงานของระบบตางๆที่กลาวมากย็ังมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องของโพรโทคอลการสื่อสาร 
การเขาถึงระบบโดยผูใชงาน และการออกแบบระบบในบางงานวิจัย [4]-[6] ขาดความยืดหยุนไมสามารถแกไขหรือเพิ่มโหนด
ในการควบคุมได 
 ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงนำเสนอ การออกแบบระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบแจงเตือนการบุกรุกโดยใชโพรโทคอ
ลการสื่อสารแบบ MQTT [7] ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบ IoT เพื่อการรับสงขอมลูระหวางอุปกรณในระบบ ระบบที่
พัฒนาประกอบดวย โหนดควบคุมที่ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 เพื่อการควบคุมอุปกรณไฟฟาในระบบ โหนด
เซนเซอรเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 เชื่อมตอกับเซนเซอรเพื่อการแจงเตือน บอรดคอมพิวเตอรราสเบอรรีพายทำ
หนาที่เปนเกตเวยเพื่อสงผานขอมูลระหวางโหนดควบคุม, โหนดเซนเซอร และฐานขอมูลไฟรเบส โดยคอมพิวเตอรราสเบอรรี
พายยังทำหนาที่เปนโบรกเกอรในโพรโทคอลการสื่อสารขอมูลแบบ MQTT ดวยการติดตั้งซอฟตแวร MQTT โบรกเกอรชื่อ 
Eclipse Mosquitto นอกจากนั ้นไดพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนดวยภาษา Dart บนแพลตฟอรม Flutter เพื ่อให
ผูใชงานสั่งเปด-ปดอุปกรณไฟฟาผานแอปพลิเคชัน และตรวจสอบสถานะเซนเซอรที่เปนลิมิตสวิตชติดตั้งตามประตูและ
หนาตางของบาน หรืออาจเปนเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว และยังสามารถติดตั้งเซนเซอรตรวจจับควันที่มีเอาตพุตเปน
สัญญาณแบบลอจิก เพ่ือการแจงเตือนในกรณีเกิดอัคคีภยัได 
 

วิธดีำเนนิการ 

 โครงสรางระบบจะประกอบดวยโหนดควบคุม (Control node) เช่ือมตอกับโมดูลรีเลยเพ่ือการสั่งงานเปด-ปดโหลด 

มีสวนของเซนเซอรโหนด (Sensor node) ที่เชื่อมตอกับเซนเซอรเพื่อการตรวจจับสถานะการเปด-ปดประตู หรือเซนเซอร

ตรวจจบัการเคลื่อนไหว สวนของเกตเวยพฒันาบนบอรดคอมพิวเตอรราสเบอรีพายเพ่ือการสงผานขอมูลระหวางระหวางโหนด

ทั้งสองประเภทและยังทำหนาที่เปนโบรกเกอรในการรับสงขอมูลดวยโพรโทคอล MQTT อีกดวย ในระบบมีแอปพลิเคชัน

บนสมารตโฟนเพื่อใหผูใชสั่งงานเปดปดโหลดและตรวจสอบสถานะเซนเซอรที่ติดตั้งในระบบ ภาพรวมของระบบแสดงดังรูปที่ 

1 และมีรายละเอียดดังอธิบายตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
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โหนดควบคุม 

 โหนดควบคุมจะใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 โดยใชขาพอรต GPIO ไปสั่งงานวงจรขับรีเลยเพื่อการสั่งเปด

ปดโหลดที่เปนอุปกรณไฟฟา วงจรขับรีเลยที่เลือกใชจะสั่งใหทำงานดวยสัญญาณลอจิก 0 หนาสัมผัสของรีเลยที่ใชตัดตอ

แหลงจายไฟใหโหลด ทนกระแสได 10 A และมีพิกัดแรงดัน 250 VAC สวนวงจรขับใชทรานซิสเตอรชนิด PNP และมี LED 

เแสดงการทำงานของรีเลย สวนอินพุตวงจรขับรีเลยที่ตอกับไมโครคอนโทรลเลอรจะไมมีออปโตคัปเปลอรเนื่องจาก ESP32 มี

แรงดัน 3.3 V จึงใชสัญญาณจากพอรต GPIO ตอผานตัวตานทานไปยังขาเบสของทรานซิสเตอรโดยตรง วงจรขับรีเลยเฉพาะ

รีเลย 1 ตัวแสดงดงัรูปที่ 2 ก) สวนรูป 2 ข) คือรีเลยมอดูลท่ีเลือกใช สำหรับโหลด 2 ชุด  สำหรับโหนดควบคุมจะมีวงจรรวม

ดังในรปูที่ 3 ที่ประกอบดวย ESP32 ไมโครคอนโทรลเลอรและวงจรขับรีเลย 3 โมดูล  สวนคำสั่งเปดปดโหลดจะเกิดจาก

การสั่งงานของผูใชงานผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน และสถานะก็จะถูกบันทึกในฐานขอมูลบน Firebase โดยคำสั่งเปด-

ปดโหลดของผูใชงานนี้จะถูกอานดวยโปรแกรมควบคุมสวนที่เปนเกตเวยบนบอรดคอมพิวเตอรราสเบอรีพาย และสวนนี้ทำ

หนาที่เปน publisher สงคำสั่งเปด-ปดโหลดไปยังโบรกเกอร MQTT ที่ทำงานบนคอมพิวเตอรราสเบอรีพายเชนกัน  ผังการ

ทำงานโปรแกรมของโหนดควบคุมแสดงดังรูปที่ 4 ก) 

            

ก)                                                         ข) 

รูปที่ 2 วงจรสำหรับขับรีเลย 1 ตัว และแผงวงจรขับรีเลยแบบ 2 ตัว 

 

รูปที่ 3 วงจรของโหนดควบคุม 
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โหนดเซนเซอร 

 โหนดเซนเซอรเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ที่อินพุตพอรตจะเชื่อมตอกับเซนเซอรชนิดตางๆที่
ติดตั้งภายในบาน   สำหรับโหนดเซนเซอรน้ีจะถูกโปรแกรมใหทำหนาที่เปน publisher สงขอมูลสถานะของเซนเซอร
ไปยังโบรกเกอร MQTT และผานไปยังเกตยเวยเพื่อที่เกตเวยจะนำขอมูลสถานะเซนเซอรไปบันทึกลงฐานขอมูล 
Firebase ผังโปรแกรมควบคุมโหนดเซนเซอรแสดงดังรูปที่ 4 ข) และวงจรโหนดเซนเซอรแสดงดังรูปที่ 5 
 
เกตเวย 

ในที่นี้เกตเวยคือซอฟตแวรควบคุมบนบอรดคอมพิวเตอรราสเบอรีพาย ทำหนาที่ในการเปนตัวกลางระหวาง

โหนดควบคุมและโหนดเซนเซอรกับระบบฐานขอมูล Firebase โดยโปรแกรมควบคุมพัฒนาดวยภาษา Python  เกตเวย

จะทำหนาที่เปนทั้ง subscriber และ publisher ในการรับสงขอมูลดวยโพรโทคอล MQTT กรณีเปน subscriber เกตเวยจะรับ

ขอมูลสถานะของเซนเซอรจากโหนดเซนเซอรและจะนำสถานะนี้บันทึกลงฐานขอมูล Firebase สวนกรณีที่ทำหนาที่เปน 

publisher เกตเวยจะอานคาคำสั่งเปด-ปดโหลดของผูใชงานระบบที่บันทึกบนฐานขอมูล Firebase สงไปยังโหนดควบคุมโดย

ผานโบรกเกอร MQTT ที่อยูบนคอมพิวเตอรราสเบอรรีพายเดียวกันนี้   สำหรับผังการรับสงขอมูลในระบบดวยโพโทรคอล 

MQTT แสดงดังรูปที่ 6 

                

                     ก) ผังการทำงานของโหนดควบคุม                                   ข) ผังการทำงานของเซนเซอรโหนด              

รูปท่ี 4 ผังการทำงานของโหนดควบคุมและเซนเซอรโหนด 
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รูปที่ 6 การรับสงขอมูลดวยโพโทรคอล MQTT ในระบบที่พัฒนาขึ้น 

แอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

แอปพลิเคชันที่ใชควบคุมระบบพัฒนาขึ้นดวยภาษา Dart ที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ใชเฟรมเวิรค 

Flutter ชวยในการสราง Widget พื้นฐานเพ่ือทำใหการออกแบบสวนประสานผูใชงานงายขึ้น โดย Widget พื้นฐานของเฟรม

เวิรค Flutter มีอยู 2 ชนิดหลักๆคือ StatelessWidget และ StatefulWidget โดยที่ StatelessWidget จะใชสราง Widget 

ที่ไมมีการจัดการสถานะการทำงานใด ๆ เชน การแสดงขอความ, Icon หรือรูปภาพที่ไมมีการเคลื่อนไหวเขามาเกี่ยวของ เปน

ตน สวน StatefulWidget จะใชสราง Widget ที่มีการจัดการสถานะการทำงานตาง ๆ เชน ไอคอนที่มีการใสลักษณะการ

เคลื่อนไหวใหสามารถขยับไปมาได และปุมกดตาง ๆ    แอปพลิเคชันแบงเปน 2 สวนหลัก สวนควบคุมอุปกรณไฟฟา คือสวน

สั่งงานโหนดควบคุมเพื่อเปด-ปดโหลด โดยหนาจอของแอปพลิเคชันสวนนี้จะมีสวิตชในการเปด-ปดโหลด และแอปพลิเคชัน

สวนแสดงสถานะเซนเซอร จะแสดงสถานะเซนเซอรแตละตัวที่ติดตั้งเช่ือมตอกับเซนเซอรโหนด โดยถาหากเซนเซอรใดเปลี่ยน

สถานะเปน True แอปพลิเคชันจะนำสถานะนั้นมาแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลนดวยนอกจากที่จะแสดงที่หนาจอของแอป

พลิเคชัน โดยรูปที่ 7 เปนหนาจอแอปพลิเคชันสวนควบคุมอุปกรณไฟฟาและฐานขอมูลสำหรับเก็บขอมูลคำสั่งการเปด-ปด

โหลดบนฐานขอมูล Firebase กรณีที่สถานะโหลดเปน on คือการสั่งใหโหลดนั้นทำงาน และ off คือสั่งใหโหลดหยุดทำงาน    

รูปที่ 8 เปนหนาจอแอปพลิเคชันสวนแสดงสถานะเซนเซอรและฐานขอมูลที่เก็บสถานะเซนเซอรบน Firebase หากสถานะ

เซนเซอรเปน Detect จะหมายถึงตรวจจับพบสัญญาณลอจิก 1 ซึ่งหมายความวา ประตู หรือหนาตางที่ติดตั้งเซนเซอรนั้นถูก

เปดออก สวน Not Detect หมายถึงตรวจจับพบสถานะลอจิก 0 ซึ่งก็คือประตู หรือหนาตางนั้นถูกเปดออก  นอกจากนั้น

ผูใชงานสามารถตั้งช่ือของโหลดที่ควบคุมหรือเซนเซอรที่ตรวจจับดวยชื่อของสถานที่หรืออุปกรณตามผูใชงานตองการได  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบระบบที่พัฒนาข้ึน ทำโดยสรางบานจำลอง มีประตู และหนาตางรวมจำนวน 7 บานมีการติดตั้งลิมิตสวิตช
เปนเซนเซอรตรวจจับการเปดประตูหรือหนาตาง ซึ่งเซนเซอรเหลานี้จะถูกตอกับอินพุตของเซนเซอรโหนด บานจำลองมีหอง
จำนวน 4 หองที่ติดตั้ง LED แทนหลอดไฟฟาภายในแตละหองซึ่งจะเปนโหลดที่ตอกับโหนดควบคุม รูปรางของบานจำลองที่ใช
ในการทดสอบระบบท่ีนำเสนอและตัวอยางการติดตั้ง LED และลิมิตสวิตชท่ีเปนเซนเซอรในระบบมีลักษณะดงัรูปที่ 9    หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณเขากับโหนดควบคุมและโหนดเซนเซอรแลว จะตองมีการกำหนดคาโหนดเซนเซอรและโหนดควบคุมผานโมบาย
แอปพลิเคชัน โดยรูปที่ 10 เปนหนาจอโมบายแอปพลิเคชันในตอนกอนและหลังการเพิ ่มโหนดควบคุม และรูปโครงสราง
ฐานขอมูลบน Firebase นอกจากนั้นผูใชงานสามารถกำหนดชื่อโหลดที่ควบคุมเพื่อใหผูใชงานเขาใจไดงายขึ้นวาโหลดนั้นอยูที่
หองใดของบานดังในรปูที่ 11  ในสวนของโหนดเซนเซอรก็สามารถเพ่ิมใหกับระบบไดเชนเดียวกัน 
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สั่งงานโหนดควบคุมเพื่อเปด-ปดโหลด โดยหนาจอของแอปพลิเคชันสวนนี้จะมีสวิตชในการเปด-ปดโหลด และแอปพลิเคชัน

สวนแสดงสถานะเซนเซอร จะแสดงสถานะเซนเซอรแตละตัวที่ติดตั้งเช่ือมตอกับเซนเซอรโหนด โดยถาหากเซนเซอรใดเปลี่ยน

สถานะเปน True แอปพลิเคชันจะนำสถานะนั้นมาแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลนดวยนอกจากที่จะแสดงที่หนาจอของแอป

พลิเคชัน โดยรูปที่ 7 เปนหนาจอแอปพลิเคชันสวนควบคุมอุปกรณไฟฟาและฐานขอมูลสำหรับเก็บขอมูลคำสั่งการเปด-ปด

โหลดบนฐานขอมูล Firebase กรณีที่สถานะโหลดเปน on คือการสั่งใหโหลดนั้นทำงาน และ off คือสั่งใหโหลดหยุดทำงาน    

รูปที่ 8 เปนหนาจอแอปพลิเคชันสวนแสดงสถานะเซนเซอรและฐานขอมูลที่เก็บสถานะเซนเซอรบน Firebase หากสถานะ

เซนเซอรเปน Detect จะหมายถึงตรวจจับพบสัญญาณลอจิก 1 ซึ่งหมายความวา ประตู หรือหนาตางที่ติดตั้งเซนเซอรนั้นถูก

เปดออก สวน Not Detect หมายถึงตรวจจับพบสถานะลอจิก 0 ซึ่งก็คือประตู หรือหนาตางนั้นถูกเปดออก  นอกจากนั้น

ผูใชงานสามารถตั้งช่ือของโหลดที่ควบคุมหรือเซนเซอรที่ตรวจจับดวยชื่อของสถานที่หรืออุปกรณตามผูใชงานตองการได  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบระบบที่พัฒนาข้ึน ทำโดยสรางบานจำลอง มีประตู และหนาตางรวมจำนวน 7 บานมีการติดตั้งลิมิตสวิตช
เปนเซนเซอรตรวจจับการเปดประตูหรือหนาตาง ซึ่งเซนเซอรเหลานี้จะถูกตอกับอินพุตของเซนเซอรโหนด บานจำลองมีหอง
จำนวน 4 หองที่ติดตั้ง LED แทนหลอดไฟฟาภายในแตละหองซึ่งจะเปนโหลดที่ตอกับโหนดควบคุม รูปรางของบานจำลองที่ใช
ในการทดสอบระบบท่ีนำเสนอและตัวอยางการติดตั้ง LED และลิมิตสวิตชท่ีเปนเซนเซอรในระบบมีลักษณะดงัรูปที่ 9    หลังจาก
ติดตั้งอุปกรณเขากับโหนดควบคุมและโหนดเซนเซอรแลว จะตองมีการกำหนดคาโหนดเซนเซอรและโหนดควบคุมผานโมบาย
แอปพลิเคชัน โดยรูปที่ 10 เปนหนาจอโมบายแอปพลิเคชันในตอนกอนและหลังการเพิ ่มโหนดควบคุม และรูปโครงสราง
ฐานขอมูลบน Firebase นอกจากนั้นผูใชงานสามารถกำหนดชื่อโหลดที่ควบคุมเพื่อใหผูใชงานเขาใจไดงายขึ้นวาโหลดนั้นอยูที่
หองใดของบานดังในรปูที่ 11  ในสวนของโหนดเซนเซอรก็สามารถเพ่ิมใหกับระบบไดเชนเดียวกัน 

 

 

รูปที� 7 แอปพลิเคชนัส่วนควบคมุอปุกรณไ์ฟฟา้และฐานขอ้มลูบน Firebase 

  

รูปที� 8 แอปพลิเคชนัส่วนแสดงสถานะเซนเซอรแ์ละฐานขอ้มลูบน Firebase 
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ก)                                                                           ข) 

รูปท่ี 9 บานจำลองที่ใชทดสอบระบบ ก) โครงสรางรวม ข) การติดต้ังลิมิตสวิตชและแอลอีดี 
 

                            
                       ก)                                                       ข) 

รูปที่ 10 หนาจอโมบายแอปพลิเคชัน ก) หนาจอกอนเพิ่มโหนดควบคุม  ข) หนาจอหลังเพิม่โหนดและฐานขอมูล 

 
 

                                                                                          

ก)                                                                    ข) 

รูปที่ 11 หนาจอโมบายแอพลเิคชัน ก) ขณะแกไขช่ือเอาตพตุ ข) หนาจอหลังการแกไขชื่อเอาตพุต 
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ก)                                                                           ข) 

รูปท่ี 9 บานจำลองที่ใชทดสอบระบบ ก) โครงสรางรวม ข) การติดต้ังลิมิตสวิตชและแอลอีดี 
 

                            
                       ก)                                                       ข) 

รูปที่ 10 หนาจอโมบายแอปพลิเคชัน ก) หนาจอกอนเพิ่มโหนดควบคุม  ข) หนาจอหลังเพิม่โหนดและฐานขอมูล 

 
 

                                                                                          

ก)                                                                    ข) 

รูปที่ 11 หนาจอโมบายแอพลเิคชัน ก) ขณะแกไขช่ือเอาตพตุ ข) หนาจอหลังการแกไขชื่อเอาตพุต 

 

ในรูปที ่ 12 เปนตัวอยางผลการสั ่งงานเพื่อเปดโหลดไฟฟาแสงสวางในหองนอน และหองน้ำ (Bedroom และ 
Bathroom)  รูปที่ 13 เปนกรณีการใชมือกดสวิตชที่เปนเซนเซอรตรวจจับที่หนาตาง ทำใหมีการแสดงผลวาตรวจจับการเปด
หนาตางได   เพ่ือใหเห็นถึงความยืดหยุนของระบบที่พัฒนาขึ้น การทดสอบถัดมาก็คือการเพ่ิมโหนดควบคุม และโหนดเซนเซอร
เขาไปในระบบอีกชนิดละ 1 บอรด โดยโหนดควบคุมที่เพิ่มเขาไปใหมจะกำหนดใหมีเอาตพุตเพียง 1 อุปกรณคือหลอดไฟในที่นี้
ใชเปนหลอดไฟขนาด 220V และเซนเซอรโหนดที่เพิ่มใหมนี้ก็จะตอเซนเซอรตวจจับการเคลื่อนไหว PIR  ทำใหหนาจอควบคุม
การเปดปดโหลดน้ันมีโหลดเพิ่มขึ้นมา 1 ตัวโดยตั้งชื่อเปน Lamp1 และฐานขอมูลบน Firebase ก็มีขอมูลสวนของโหนดควบคุม
ที่เพ่ิมนี้ดวย ดังในรูปที่ 14 และรูปที่ 15 เปนหนาจอแอปพลิเคชันหลังการเพ่ิมโหนดเซนเซอร และกำหนดใหชื่อวา PIR ตามชนิด
เซนเซอรที่ใชในการทดสอบนี้    เมื่อมีการสั่งเปด Lamp1 ผานหนาจอแอปพลิเคชัน ก็จะเกิดการสวางของหลอดไฟที่ตอกับ
โหนดควบคุมตัวท่ี 2 ดังแสดงในรูปที่ 16  และเมื่อใชมือเคลื่อนผาน PIR ท่ีเปนเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวจะทำใหสถานะ
บนแอปพลิเคชันแสดงวาตรวจจับไดพรอมทั้งเกิดการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชันดังในรูปที่ 17 
 
   

 

รูปที่ 12 หนาจอแอปพลิเคชันหลังสั่งเปดโหลดและผลการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 หนาจอแอปพลิเคชันขณะมีการเปดหนาตาง 
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รูปที่ 14 หนาจอควบคุมโหลดของแอปพลิชันและฐานขอมลูหลังการเพิ่มโหนดควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก)                                     ข) 
รูปที่ 15  หนาจอแอปพลเิคชัน  ก) ขณะเพ่ิมโหนดเซนเซอร ข) หลังจากกำหนดอินพตุคือ PIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 ผลการส่ังงานโหลดช่ือ Lamp1 ที่โหนดควบคุม 2 ใหทำงาน 
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รูปที่ 14 หนาจอควบคุมโหลดของแอปพลิชันและฐานขอมลูหลังการเพิ่มโหนดควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก)                                     ข) 
รูปที่ 15  หนาจอแอปพลเิคชัน  ก) ขณะเพ่ิมโหนดเซนเซอร ข) หลังจากกำหนดอินพตุคือ PIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 ผลการส่ังงานโหลดช่ือ Lamp1 ที่โหนดควบคุม 2 ใหทำงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก)                                                                                    ข) 

รูปที่ 17 ก) การทดสอบเซนเซอร PIR ที่ตอกบัโหนดเซนเซอร ข) การแจงเตือนบนแอปพลิเคชันและไลน 
 

  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการส่ังเปด/ปดโหลด 

การทดสอบเปด/ปดโหลด จำนวนครั้งท่ีทดสอบ 
จำนวนคร้ังที่โหลด 

ทำงานถูกตอง 
ความถูกตอง (%) 

โหลดที่ Kitchen 10 10 100 
โหลดที่ Bedroom 10 10 100 
โหลดที่ Bathroom 10 10 100 
โหลดที่ Livingroom 10 10 100 
โหลด   Lamp1 10 10 100 

 

  ตารางที่ 1 ผลการตรวจจับเซนเซอรในบานจำลอง 

การทดสอบเปด/ปด 

ประตูและหนาตาง 

บานจำลอง 

จำนวนครั้งท่ีทดสอบ 
จำนวนคร้ังที่โหลด 

ทำงานถูกตอง 
ความถูกตอง (%) 

เปดและปด Window1 10 10 100 
เปดและปด Window1 10 10 100 
เปดและปด Window3 10 10 100 
เปดและปด Door1 10 10 100 
เปดและปด Door2 10 10 100 

 

นอกจากนั้นไดทดสอบการส่ังงานเปด/ปดโหลด และการตรวจจับเซนเซอรที่ติดตั้งในบานจำลอง เพ่ือดูผลการทำงาน
วามีความแมนยำเพียงใด โดยบอรดควบคุมและบานจำลองวางในพื้นที่ที่มีความแรงของสัญญาณอนิเทอรเน็ตดี ไดผลการ
ทดสอบการสั่งเปด/ปดโหลดดังตารางที่ 1 และผลการตรวจจับเซนเซอรในบานจำลองดังตารางที่ 2  ซึ่งจากผลการทดลองมี
ความถูกตอง 100%  

จากการทดสอบระบบ พบวาสามารถใชแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสั่งงานเปด/ปดโหลดไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม
จะเกิดการหนวงเวลาในการทำงานของโหลดประมาณ 5 วินาทีซึ่งอาจเกิดจากการที่โปรแกรมสวนเกตเวยมีการทำงานแบบ
วนรอบเพ่ืออานขอมูลสถานะการส่ังงานโหลดจากฐานขอมูล Firebase และในสวนของการแสดงสถานะของเซนเซอรตรวจจับ
ที่ติดต้ังในบานจำลองก็เชนกัน จะมีการเปล่ียนแปลงคาเมื่อเซนเซอรเปลี่ยนแปลงสถานะไปแลวประมาณ 5 วินาที  
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สรุปผลการวิจัย 
บทความนี้ไดนำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบการแจงเตือนการบุกรุกบาน

ผาน โพรโทคอล MQTT โดยมีสวนการทำงานหลัก 3 สวน คือ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับผูใชใชสั่งงานอุปกรณไฟฟา โดยจะสง
คำสั่งไปบันทึกที่ฐานขอมูลในแท็กของโหนดควบคุม และโมบายแอปพลิเคชันยังใชเพื่อแสดงสถานะของเซนเซอรที่ติดตั้งในระบบ
กับโหนดเซนเซอร สวนที่ 2 นั้นคือเกตเวย( Raspberry Pi ) เปนตัวกลางในการรับสงขอมูลระหวางฐานขอมูล Firebase และ
โหนดทั้งสองประเภท ดวยบริการรับสงขอมูลดวย MQTT Broker ที่ชื่อวา Mosquitto  ผลการทดสอบระบบสามารถทำงานได
ตามที่ไดออกแบบเอาไว สามารถเปดปดโหลดไดอยางถูกตอง และเกิดการแจงเตือนไดทั้งที่หนาจอของแอปพลิเคชันและแอปพลิ
ชันไลน ตลอดจนมีความยืดหยุนที่สามารถเพิ่มโหนดใหมเขาในระบบไดอีก สวนการสั่งงานเปด/ปดโหลดจากแอปพลิเคชันพบวา 
จะเกิดการทำงานหลังสั่งงานแลวประมาณ 5 วินาทีซึ่งอาจเกิดจากโปรแกรมสวนเกตเวยที่อานสถานะการสั่งงานจากฐานขอมูล
กอนแลวจึงสงขอมูลดวยโพรโทคอล MQTT     

สำหรับแนวทางในการพัฒนาระบบที่นำเสนอนี้ เพื่อใหเกิดความสมบูรณสำหรับการใชงานจริงมากขึ้น เชน การเพ่ิม
จำนวนผูใชงานแอปพลิเคชันไดมากกวาหนึ่งคนเพื่อควบคุมอุปกรณในบานหลังเดียวกัน การกำหนดสิทธิในการควบคุมอุปกรณ
ในระบบของผูใชงาน ตลอดจนการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือใหผูใชงานโดยทั่วไปสามารถติดตั้งอุปกรณเองไดงาย โดยไมตองมีความรู
เกี่ยวกับระบบ IoT เปนตน นอกจากนั้นการทดสอบระบบยังไมไดทดสอบกับบานหรืออาคารจริง ซึ่งฮารดแวรปจจุบันยังไม
รองรับการเชื่อมตอกับเซนเซอรที่มีสายยาวๆ โดยอาจตองเพิ่มขนาดแรงดันที่ตอกับเซนเซอรตรวจจับ และตองเพิ่มวงจร 
ออปโตคัปเปลอรกอนที่จะนำสัญญาณจากเซนเซอรตอเขากับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
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สรุปผลการวิจัย 
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ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย 

ประกฤติ วิชัย1*  และ นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย ด้วยระบบเอ็มบี
อาร์ (Membrane Bioreactor, MBR) ร่วมกับระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน โดยสนใจผลของระยะเวลาการเติมอากาศและหยุด
เติมอากาศในถังเอ็มบีอาร์และอัตราค่าไฟฟ้าในการเดินระบบ น้ำเสียที่ ใช้เป็นน้ำเสียสังเคราะห์  มีค่าซีโอดี ค่าของแข็ง
แขวนลอย และค่าทีเคเอ็นอยู่ระหว่าง 330 – 490, 352-391 และ 52.56-69.30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ เมมเบรนที่ใช้เป็น
ชนิดเส้นใยกลวงมีพื้นที่ผิว 1 ตารางเมตร จมอยู่ในถังเอ็มบีอาร์ปริมาตร 60 ลิตร น้ำเสียไหลเข้าระบบ 40 ลิตรต่อวัน น้ำออกที่
บำบัดจากระบบเอ็มบีอาร์จะผ่านโอโซนที่อัตราการผลิต 1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง เป็นเวลา 15 นาทีทุกๆ 1 ชั่วโมง ออกแบบ
การทดลองเป็น 4 การทดลอง ควบคุมระยะเวลาการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศเป็น 60-60 นาที, 60-120 นาที, 120-120 
นาที และ 120-60 นาที ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดค่าซีโอดีสำหรบัการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นร้อยละ  
93.85, 95.88, 89.52 และ 95.58 ตามลำดับ การกำจัดทีเคเอ็นเป็นร้อยละ 42.22, 40.36, 75.34 และ 75.73 ตามลำดับ และ
ตรวจไม่พบค่าของแข็งแขวนลอยที่ออกจากระบบในทุกชุดการทดลอง สำหรับค่าไฟฟ้าในการเดินระบบเป็น 99.05 บาท, 
76.89 บาท, 95.63 บาท และ 116.44 บาท ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้พบว่าต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเรือแพใน
ประเทศไทยที่ทำงานในการทดลองที่ 3 มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษและ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

คำสำคัญ : บำบัดน้ำเสีย เรือและแพ เอ็มบีอาร์ โอโซน 

___________________________ 
1*หลักสูตรการจดัการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               -
-วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จ.สกลนคร 47000 

2 ผศ.ดร.,ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 47000 

1*Engineering and Technology Management Program, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University  
--Chalermprakiat Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon, 47000, Thailand 

2 Asst. Dr., Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart 
- University Chalermprakiat Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon, 47000, Thailand 

*-Corresponding author: Tel.:0899865944. E-mail address: praklit26@gmail.com 

 

  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

276

Efficiency of a Prototype Wastewater Treatment Plant  

on Board Ship and Raft in Thailand 

Praklit Wichai1* and Nattakarn Prasertsung2 

  Abstract 

 This study investigated on the wastewater treatment performance of the Prototype of sewage 
treatment plant for installing on board ship and raft in Thailand. The plant operated by combination of  
Membrane Bioreactor System (MBR) and disinfected by Ozonation. The research was focus on the durations 
of aeration and non-aeration in MBR. Synthesis wastewater was used which COD was 330 – 490 mg/l, TSS 
was 352-391 mg/l and TKN was 52.56-69.3 mg/l. Hollow fiber membrane 1 m2 area was submersed in MBR 
tank which was 60 liters effective volume. Influent flow was controlled as 40 L/d. Ozonation capacity of 
1,000 mg/l was installed at the second stage, and run for 15 minutes every hour. There were 4 experiments 
for difference working modes.  Each experiment was controlled the air blower on and off in the first stage 
as 60-60 minutes, 120-120 minutes, 120-60 minutes, and 120-120 minutes. The results showed efficiencies 
of COD removal as 93.85%, 95.88%, 89.52% and 95.58%, respectively. While the efficiencies of the TKN 
removal were 42.22%, 40.36%, 75.34% and 75.73%, respectively. Additionally, TSS in the effluent was not 
found from all experiments. The operation costs for electricity were 99.05 THB/m3, 76.89 THB/m3, 95.63 
THB/m3 and 116.44 THB/m3, respectively. The outcome of this study indicated that the prototype of the 
sewage treatment plant operated in experiment 3 can be applied on board ship and raft in Thailand to 
meet the standard requirements of Pollution Control Department and International Maritime Organization 
(IMO). 

Keywords : wastewater treatment, Board Ship and Raft, Membrane Bioreactor (MBR), Ozonation 
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บทนำ 

 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ [1] ได้กำหนดค่ามาตรฐานของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ก่อนปล่อยออกจากเรือสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทย [2] มีแผนท่ีจะเข้าร่วมอนุสัญญา MARPOL 73/78 Annex 4 โดยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเล็ก
สามารถบำบัดน้ำเสียได้ประสิทธิภาพสูงจะใช้ระบบเอ็มบีอาร์แบบเติมอากาศจากงานวิจัย[3]ระบบเอ็มบีอาร์(Membrane 
Bioreactor,) ระบบ บีเอ็นอาร์ (Biological Nutrient Removal) มีประสิทธิภาพในการกำจัดค่า COD โดยเฉลี่ยได้ถึงร้อยละ 
91.6 และ ค่า TN (total nitrogen)  ได้ถึงร้อยล่ะ 88.07 และปริมาณตะกอนของเสียลดลงถึงร้อยละ 80 ขณะที ่ [4] 
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นสูงด้วยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้เมมเบรนชนิดจมตวัพบว่าประสิทธิ 
ภาพการบำบัดค่าบีโอดีได้ร้อยละ99.79, 99.61 และ 99.54 ประสิทธิภาพการบำบัดค่าซีโอดีร้อยละ 98.54, 93.49 และ 94.10 
และ [5] พบว่าระบบ โอโซน (Ozonation) สามารถกำจัด Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria อีกทั้ง 
[6] ระบบโอโซน (Ozonation) พบว่าสามารถทำลายเช้ือโรคเช่น ไวรัส แบคทีเรีย รา Mold และ Yeast และยังมีความสามารถ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำของน้ำเสยี [7] การเพิ่มเวลาสัมผสัโอโซนมีผลให้มีประสทิธิภาพการกำจดัในทุกพารามิเตอร์เพิม่
สูงขึ้นและทำให้อัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อซีโอดีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพทำงานได้ดีขึ้น ใน
ปัจจุบัน [8]  พบว่าเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงมีการพัฒนาไปมากแล้วทำให้มีราคาถูกลง เมื่อนำระบบ O-AMSMBR ที่สามารถ
กำจัดหรือลดของเสียที่อยู่ในน้ำร่วมกับการใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อรวมถึงเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ำให้แก่น้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดแล้ว [9] โดยมีค่าไฟฟ้าในการเดินระบบอยู่ท่ี 67 บาท/ม3 ซึ่งจะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเรือและแพในประเทศไทยตลอดจนการรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงการป้องกันผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียของเรือแพในประเทศ คณะผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษา
ระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือแพในประเทศไทย โดยสนใจผลของระยะเวลาการเติมและหยุดเติมเติมอากาศต่อ
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และค่าไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสีย  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
สำหรับนำไปใช้งานจริงบนเรือและแพในประเทศไทย และเป็นแนวทางในการนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว กลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด [10] ในสภาวะที่โลกกำลังขาดแคลนน้ำจืดต่อไป  

วิธีการศึกษา 
ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย ถังพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบ ปริมาตร 120 ลิตร ภายในถังพักน้ำได้ติดตั้ง

เครื่องสร้างคลื่นเพื่อกวนน้ำผสมน้ำเสียในถังเก็บน้ำก่อนเข้าระบบ ถังเอ็มบีอาร์มีขนาดกว้าง × ยาว × ลึก เท่ากับ 45 × 30 × 
60 เซนติเมตร และได้ใส่เมมเบรนจมตัว เป็นชนิดเส้นใยกลวง ขนาดรูพรุน 0.2 ไมครอน พื้นที่ผิวสัมผัส 1 ตารางเมตร และต่อ
กับเครื่องสูบน้ำขนาด 5 ลิตร/นาที เพื่อสูบน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วไปทีถ่ังโอโซน ติดตั้งเครื่องเติมอากาศขนาด 60 ลิตร/นาที ใน
ถังเอ็มบีอาร์ สำหรับถังโอโซน ขนาดกว้าง × ยาว × ลึก เท่ากับ 45 × 30 × 60 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดโอโซนขนาด 
1,000 มิลลิกรัม/ช่ัวโมง ทำงาน 15 นาที ทุกๆ 1 ช่ัวโมง โดยมีรูปแบบการทำงานดังภาพท่ี 1 และภาพที่ 2 

 

                          
         ภาพที่ 1 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                     ภาพที่ 2 ต้นแบบระบบบำบัดนำ้เสียที่ใช้ในการทดลอง 
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น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ำเสียสังเคราะห์จากน้ำแป้งขนมจีน ที่อัตราส่วน แป้งขนมจีน 50 กรัม และ ปุ๋ยยูเรีย 
10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตรโดยควบคุมค่าพาราพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับน้ำสียที่ออกจากถังเกรอะของเรือแพที่ใช้ใน
ประเทศไทย ออกแบบการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ควบคุมระยะเวลาการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศเป็น 60-60, 60-
120, 120-120 และ 120-60 นาที ตามลำดับ 

  ตะกอนจุลินทรีย์ (Seed) ที่นำมาใช้ในการเริ่มต้นเดินระบบจะใช้มูลไก่แห้งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 60 ลิตร เลี้ยง
เชื้อภายในถังเอ็มบีอาร์โดยการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศตามระยะเวลาที่ควบคุมในแต่ละชุดการทดลอง เดินระบบเป็น
เวลา 15 วัน สำหรับแต่ละชุดการทดลองโดยควบคุมค่า SV30 อยู่ระหว่าง 350 – 450 มิลลิลิตร กำหนดค่าอายุตะกอนของ
ระบบเป็น 40 วัน โดยทิ้งตะกอนวันละ 1.5 ลิตรต่อวัน   

การเก็บตัวอย่างจะเก็บตัวอย่างจากน้ำเสียสังเคราะห์ก่อนเข้าระบบหลักจากผสมน้ำเสียสังเคราะห์แล้วไม่เกิน 15 
นาที  และเก็บน้ำเข้าและออกจากระบบทุกวัน ในแต่ละการทดลอง สำหรับพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ได้แก่ ค่าของแข็งแขวนลอย 
ซีโอดี  ค่าความเป็นกรดด่าง และทีเคเอ็น สำหรับวิธีวิเคราะห์ จะวิเคราะห์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 
[11] สำหรับค่าออกซิเจนละลายจะใช้เครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพายี่ห้อ Hach รุ่น HQ40D 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเสียสังเคราะห์จากแป้งขนมจีนและปุ๋ยยูเรีย สำหรับใช้ในการทดลองที่มีอัตราการ

บำบัดที่ 40 ลิตร/วัน ค่าของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วง 352 – 391 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี อยู่ในช่วง 330.38 -489.6 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็นอยู่ในช่วง 53 - 69 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 6.14 - 6.42 ซึ่งค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงกับ
น้ำเสียของเรือท่องเที่ยว [12]  

ค่าซีโอดีน้ำออกในแต่ละชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.96, 16.80, 34.59 และ 19.11 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลำดับ ดังภาพที ่3 ซึ่งจะพบว่าค่าซีโอดี จะลดลงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเดินระบบ แสดงว่าต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ของเรือและแพเข้าสู่สภาวะคงตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบกักมวลจุลชีพไม่ใหห้ลุดออกจากระบบได้ ประสิทธิภาพในการ
ลดค่าซีโอดีเฉลี่ยในการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็น 93.85%, 95.88%, 89.52% และ 95.58% ตามลำดับ ดังภาพที่ 4 เมื่อ
พิจารณาสมรรถนะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยใช้ [13] ระบบเอ็มบีอาร์ (Membrane Bioreactor) และระบบ บีเอ็น
อาร์ (Biological Nutrient Removal) พบว่า สามารถกำจัดค่าซีโอดีได้เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเมื่อเปรียบเทียบค่าซีโอดีน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กับค่ามาตรฐาน [1] พบว่าซีโอดีที่ออกจากระบบต่ำ
กว่าค่าของเกณฑ์ที่กำหนดในทุกชุดการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ [4] พบว่าประสิทธิภาพในการกำจดัค่าซี
โอดี มีค่าใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบของเรือแพน้ีสามารถลดค่าซีโอดีได้ตามมาตรฐาน  

 
ภาพที่ 3 ค่าซีโอดีของน้ำเข้าและออกจากระบบในแตล่ะการทดลองตามลำดับ 
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น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ำเสียสังเคราะห์จากน้ำแป้งขนมจีน ที่อัตราส่วน แป้งขนมจีน 50 กรัม และ ปุ๋ยยูเรีย 
10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตรโดยควบคุมค่าพาราพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับน้ำสียที่ออกจากถังเกรอะของเรือแพที่ใช้ใน
ประเทศไทย ออกแบบการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง ควบคุมระยะเวลาการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศเป็น 60-60, 60-
120, 120-120 และ 120-60 นาที ตามลำดับ 

  ตะกอนจุลินทรีย์ (Seed) ที่นำมาใช้ในการเริ่มต้นเดินระบบจะใช้มูลไก่แห้งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 60 ลิตร เลี้ยง
เชื้อภายในถังเอ็มบีอาร์โดยการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศตามระยะเวลาที่ควบคุมในแต่ละชุดการทดลอง เดินระบบเป็น
เวลา 15 วัน สำหรับแต่ละชุดการทดลองโดยควบคุมค่า SV30 อยู่ระหว่าง 350 – 450 มิลลิลิตร กำหนดค่าอายุตะกอนของ
ระบบเป็น 40 วัน โดยทิ้งตะกอนวันละ 1.5 ลิตรต่อวัน   

การเก็บตัวอย่างจะเก็บตัวอย่างจากน้ำเสียสังเคราะห์ก่อนเข้าระบบหลักจากผสมน้ำเสียสังเคราะห์แล้วไม่เกิน 15 
นาที  และเก็บน้ำเข้าและออกจากระบบทุกวัน ในแต่ละการทดลอง สำหรับพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ได้แก่ ค่าของแข็งแขวนลอย 
ซีโอดี  ค่าความเป็นกรดด่าง และทีเคเอ็น สำหรับวิธีวิเคราะห์ จะวิเคราะห์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 
[11] สำหรับค่าออกซิเจนละลายจะใช้เครื่องตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพายี่ห้อ Hach รุ่น HQ40D 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเสียสังเคราะห์จากแป้งขนมจีนและปุ๋ยยูเรีย สำหรับใช้ในการทดลองที่มีอัตราการ

บำบัดที่ 40 ลิตร/วัน ค่าของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วง 352 – 391 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี อยู่ในช่วง 330.38 -489.6 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็นอยู่ในช่วง 53 - 69 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 6.14 - 6.42 ซึ่งค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงกับ
น้ำเสียของเรือท่องเที่ยว [12]  

ค่าซีโอดีน้ำออกในแต่ละชุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.96, 16.80, 34.59 และ 19.11 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามลำดับ ดังภาพที ่3 ซึ่งจะพบว่าค่าซีโอดี จะลดลงตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเดินระบบ แสดงว่าต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ของเรือและแพเข้าสู่สภาวะคงตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบกักมวลจุลชีพไม่ใหห้ลุดออกจากระบบได้ ประสิทธิภาพในการ
ลดค่าซีโอดีเฉลี่ยในการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็น 93.85%, 95.88%, 89.52% และ 95.58% ตามลำดับ ดังภาพที่ 4 เมื่อ
พิจารณาสมรรถนะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยใช้ [13] ระบบเอ็มบีอาร์ (Membrane Bioreactor) และระบบ บีเอ็น
อาร์ (Biological Nutrient Removal) พบว่า สามารถกำจัดค่าซีโอดีได้เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเมื่อเปรียบเทียบค่าซีโอดีน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป กับค่ามาตรฐาน [1] พบว่าซีโอดีที่ออกจากระบบต่ำ
กว่าค่าของเกณฑ์ที่กำหนดในทุกชุดการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ [4] พบว่าประสิทธิภาพในการกำจดัค่าซี
โอดี มีค่าใกล้เคียงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบของเรือแพน้ีสามารถลดค่าซีโอดีได้ตามมาตรฐาน  

 
ภาพที่ 3 ค่าซีโอดีของน้ำเข้าและออกจากระบบในแตล่ะการทดลองตามลำดับ 

 
ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพในการกำจดัค่าซีโอด ี

 
ผลการวิจัยประสิทธิภาพในการกำจัดทีเคเอ็นของระบบบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รูปสำหรับเรือแพ โดยค่าทีเคเอ็นของน้ำ

ออกของแต่ละชุดการทดลองเป็น 30.91, 31.35, 17.10 และ 16.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ดังภาพท่ี 5 มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อย
ละ 47.22 , 40.36, 75.34 และ 75.73 ตามลำดับ ดังภาพท่ี 6 เมื่อเปรียบเทียบคา่ค่ามาตรฐานน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย [1]   พบว่าค่าทเีคเอ็นของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบดัน้ำเสยีสำเร็จรูปในเรือและแพ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในการ
ทดลองที่ 1  และ 2 สำหรับการทดลองที่ 3 และ 4 นั้น มีค่าต่ำกว่าค่าที่กำหนด ซึ่งค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน [1] นั้นมีค่าเท่ากบั 
20 มิลลิกรมั/ลิตร และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ [3] ซึ่งมีระยะเวลาการเติมอากาศที่นานกว่า จะพบว่าต้นแบบระบบ
บำบัดน้ำเสียสำหรับเรือและแพมปีระสิทธิภาพในการกำจัดค่าทีเคเอ็นทีน่้อยกว่าเนื่องจากระยะเวลาในการเตมิอากาศมีความ 
สำคัญในการลดค่าทีเอ็น ขณะอยู่ในสภาวะไนตริฟิเคชั่น ดังสมการที ่4 อย่างไรก็ตามการเติมอากาศที่นานเกินไป จะส่งผลต่อค่า
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและเป็นการสิ้นเปลอืงพลังงาน ซึ่งระยะเวลาในการเติมอากาศของชุดการทดลองที่ 3 และ 4 นั้นเพียงพอต่อ
เกณฑ์มาตรฐาน [1] ที่กำหนด 

สมการที่ 4 : 2NH3+3O2 2NO-
2+2H++2H2O 

 
ซึ่งเมื่อเพิ่มระยะเวลาเติมอากาศในชุดการทดลองที่ 3 และชุดทดลองที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพการกำจดัค่าทีเคเอ็นที่สูง

กว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2  
 

 
ภาพที่ 5 ค่าทีเคเอ็นของน้ำเข้าและออกจากระบบในแตล่ะการทดลองตามลำดบั 
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ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพในการกำจดัค่าทีเคเอ็น 

 
 ในการออกแบบให้มีการหยุดและเติมอากาศจะทำให้สภาวะของถังเอ็มบีอาร์อยู่ในสภาวะออกซิกและแอนนอกซิก
สลับกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมให้มีการกำจัดไนโตรเจนในระบบมากข้ึน ซึ่งประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนในแต่
ละการทดลองจะแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยระยะปิดและเปิดเครื่องเติมอากาศ  ทั้งนี้เมื่อมีการปิด-เปิดเครื ่องเติมอากาศค่า
ออกซิเจนละลายน้ำที่ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำเป็นดังภาพท่ี 7 
 

                                 

  
ภาพที่ 7 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (a) การทดลองที่ 1 (b) การทดลองที่ 2 (c) การทดลองที่ 3 และ (d) การทดลองที่ 4  

 
 จากภาพท่ี 7 จะพบว่าเมื่อมีการเปิดเครื่องเติมอากาศค่าออกซิเจนละลายน้ำจะมีค่าสูงมากกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเมื่อปิดเครื่องเติมอากาศค่าออกซิเจนละลายเข้าใกล้ศูนย์ เป็นระยะเวลา 15, 70, 50 และ55 นาที ตามลำดับ สำหรับการ
ทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนเข้าใกล้ศูนย์นี้เป็นสภาวะแอนนอกซิก เป็นช่วงที่ส่งเสริมให้
เกิดปฏิกิริยาดีไนตริฟเิคชั่น ดังสมการครึ่งปฏิกิริยาที่ 5 และ 6 
 

สมการที่ 5 : 2NO-
2+8H++6e- N2+4H2O 

สมการที่ 6 : 2NO-
3+12H++10e- N2+6H2O 
 

 สภาวะที่เกิดปฏิกิริยาแอนนอกซิกนี้จะมีการลดค่าซีโอดีลงด้วยจาก  [14] ได้แนะนำว่าสัดส่วนของ COD/TKN ที่
ส่งเสริมให้เกิดปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชั่นที่ดีมีค่าตั้งแต่ 7 ขึ้นไป จากการวิจัยพบว่าค่าสัดส่วนของ COD/TKN ในการทดลองที่ 1, 
2, 3 และ 4 เป็นดังนี้ 8.36, 7.98, 4.77และ 6.91 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วน COD/TKN ของน้ำเข้าในการทดลองที่ 1 

(a) (b) 

(c) (d) 
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สมการที่ 5 : 2NO-
2+8H++6e- N2+4H2O 

สมการที่ 6 : 2NO-
3+12H++10e- N2+6H2O 
 

 สภาวะที่เกิดปฏิกิริยาแอนนอกซิกนี้จะมีการลดค่าซีโอดีลงด้วยจาก  [14] ได้แนะนำว่าสัดส่วนของ COD/TKN ที่
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(a) (b) 

(c) (d) 

และ 2 จะมีค่าเกิน 7 ซึ่งส่งผลดีต่อการกำจัดค่า COD แม้ว่าการเติมอากาศจะน้อยกว่าการทดลองที่ 4 ในขณะที่การทดลองที่ 3 
นั้นมีอัตราส่วน COD/TKN ต่ำสุด จึงส่งผลให้การกำจัดค่า COD ลดลงไปด้วย 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการกำจัดค่าของแข็งแขวนลอยของต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ของแข็งแขวนลอยเข้าระบบเท่ากับ 390, 352, 357และ 379 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ และพบว่าทุกชุดการทดลองมีค่า
ของแข็งแขวนลอยออกจากระบบเท่ากับ 0 ทุกการทดลองหรือประสิทธิภาพในการกำจัดค่าของแข็งแขวนลอยมีค่าเท่ากับ 
100% ทุกชุดการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบค่าของแข็งแขวนลอยของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รปูสำหรบัเรอืแพ
กับค่ามาตรฐาน [1]  ซึ ่งกำหนดค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและสามารถกำจัดค่าของแข็ง
แขวนลอยได้ดีมาก เนื่องจากขนาดรูพรุน (Pore Size) ของเมมเบรนมีขนาดเพียง 0.2 ไมครอน ทำให้อนุภาคที่ผ่านเมมเบรนมีข
นาดที่เล็กมากและมีปริมาณที่น้อยมากซึ่งเป็นข้อดีของระบบเอ็มบีอาร์ที่สามารถกักเก็บเชื้อจุลชีพรวมทั้งแบคทีเรียซึ่งมีขนาด
ระหว่าง 0.5-10 ไมครอน ไว้ในระบบ ส่งผลให้น้ำเสียที่ผ่านเมมเบรนนั้นปราศจากแบคทีเรียโดยค่ามาตรฐาน [1]  กำหนดไว้ไม่
เกิน 100 coliforms/100 ml 

ผลการวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายในน้ำภายในถังโอโซนพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.94, 6.28, 7.26 และ 7.18 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ [6] พบว่ามีค่าต่ำกว่าเล็กน้อย เนื่องจากระยะเวลาที่โอโซนสัมผัสกับน้ำและ
รูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหากเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสโอโซนจะพบว่าออกซิเจนละลาย
ในน้ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับงานวิจัยของ [7] และมีความสัมพันธ์กับค่าทีเคเอ็น 
 การทดสอบเมมเบรนในงานวิจัยนี้ เดินระบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยพบว่าเมมเบรนยังสามารถใช้งานได้ปกติ
ซึ่งการเกิดฟาวลิ่งเป็นอุปสรรคเดียวที่ส่งผลต่ออัตราการบำบัดที่ลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดเมมเบรนโดยการใช้
แปลงขัดเบาๆ ที่ตัวของเมมเบรนภายในถังเอ็มบีอาร์เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือใช้น้ำฉีดที่ตัวเมมเบรนเพื่อรักษาอัตราการซึม
ผ่านของตัวเมมเบรน          
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล ในการเก็บค่าพลังงานเป็นเวลา 45 วันในแต่ละชุดการทดลอง 
คำนวณค่าไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่า
ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 4.4217 บาทต่อหน่วย เมื่อคำนวณค่า
ไฟฟ้าในการเดินระบบจะมีค่าใช้จ่าย 99.05, 76.89, 95.63 และ 116.44 บาท/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ในขณะที่กำลังไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 143.9 วัตต์ และกำลังไฟฟ้าต่ำสุดเท่ากับ 13.26 วัตต์ จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้าในการเดินระบบนั้นมีคา่ใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง เนื่องจากเมมเบรนที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนเพียง 1 ตารางเมตร ทำให้มีอัตราการบำบัดต่อวันต่ำเป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าในการ
เดินระบบมีค่าใช้จ่ายสูง หากเพิ่มจำนวนเมมเบรนหรือเพิ่มพื้นที่ในระบบบำบัดน้ำเสียฯ คาดว่าค่าไฟฟ้าในการเดินระบบจะ
ลดลง 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาผลของน้ำเสียสังเคราะห์เมื่อผ่านต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเรือแพในประเทศไทยที่ควบคุมการ

เติมและหยุดเติมอากาศ ทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีประสิทธิภาพการในการกำจัดซีโอดีเป็นไปตามมาตรฐานทุกการทดลองและ
ลดลงตั้งแต่วันแรกในการบำบัด สำหรับประสิทธิภาพในการกำจัดค่าของแข็งแขวนลอยสามารถกำจัดได้ร้อยละ 100 ในทุกชุด
การทดลอง ผลของการกำจัดค่าทีเคเอ็น ประสิทธิภาพในการทดลองครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศสง่ผลตอ่
การกำจัดค่าทีเคเอ็นอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของค่าไฟฟ้าในการเดินระบบจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากระบบมีขนาดเล็ก 
ดังนั้นเพื่อให้ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในเรือแพที่ใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถปรับการเติมอากาศและหยุด
เติมอากาศตามชุดการทดลองที่ 3 เพื่อความเหมาะสมกับภาระของเสียที่เข้าสู่ต้นแบบระบบน้ำเสียฯ  เพื่อให้น้ำเสียที่ปล่อยลงสู่
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและประหยัดพลังงาน 
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บทคัดย่อ 
การกำจัดหญ้าในสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น หรือสนามกล๊อฟ เป็นงานที่สร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการปฎิบัติงานในแต่ละครั้งต้องใช้เวลายาวนานท่ามกลางอากาศที่ร้อน ที่มากไปกว่านั้นคือ เสียงรบกวนและการ
สั่นสะเทือนจากเครื ่องยนต์ที ่เกิดขึ ้นในขณะทำงานทำให้ผู ้ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าและร่างกายอ่อนเพลีย ดังน้ัน
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและมีความเป็นไปได้ในเชิงการค้า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ที่รับ
ข้อมูลทั้งภายใน (ความเร่ง อัตราเร็วเชิงมุม และทิศทาง) และภายนอก (จีพีเอส) ของหุ่นยนต์จากเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
มอเตอร์ของหุ่นยนต์ สำหรับการออกแบบโครงสร้างและกลไกคณะผู้วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผล
การศึกษาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น พบว่าโครงสร้าง กลไก และส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์มี
ความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ปฏิบัติงาน ลดมลภาวะ
ทางเสียงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ  
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Development of the prototype of an autonomous lawn mower robot 
 

Yanawat Thongnun1 Rewadee Rimket2 Khanitta Khomkham3 and Rerngwut Choomuang4* 
 

Abstract 
Removing grass on a soccer field, playground or golf course. It is a job that causes suffering for the 

operator. Because each operation takes a long time in the midst of hot weather. more than that is the noise 
and vibrations produced by the engine during operation can make operators tired and exhausted. Therefore, 
the researchers came up with an idea to design an automating lawn mower robot that is commercially 
feasible and environmentally friendly. The automating lawn mower robot has a microcontroller to control 
the robot's operation that receives both internal (acceleration, angular speed and direction) and external 
(GPS) data of the robot from various sensors to drive motor of the robot. The design of robot platform and 
robot’s mechanisms, the researchers used computer-aided design (CAD) software. The results of the study 
of an automating lawn mower robot designed by the research team. It was found that the robot platform, 
mechanism and components of the robot were suitable and sufficient for the creation of an automated 
lawnmower robot that reduces operator suffering. Reduce noise pollution and low cost 
 
Keyword: Lawn mower, Robot, Sensors 
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บทนำ 
การใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หุ่นยนต์ถูกนำไปใช้แทนแรงงานของมนุษย์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมรวมถึงงานด้านการบริการด้านต่างๆ การกำจัดหญ้าในสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น หรือสนามกล๊อฟ ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ทำหน้าท่ีตัดหญ้าจะใช้เวลาประมาณ 9 ช่ัวโมงในการสัมผัสกับระดับเสียงท่ีสูงกว่า 85 เดซิเบล และมีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่
สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน มีการกล่าวถึงงานบางอย่างเกี ่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากเครื่องตัดหญ้าและการ
ปรับปรุงที่เป็นไปได้ ตรวจสอบเสียงที่เกิดจากใบมีดตัด ระดับเสียงที่ความถี่ต่างๆ และวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับการ
สั่นสะเทือนของใบมีดตัด และทำการเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสนามหญ้า
แบบต่างๆ ความท้าทายด้านสุขภาพเหล่านี้สามารถเอาชนะได้ด้วยการใช้หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติสำหรับกำจัดเสียงที่เป็น
อันตราย การสั่นสะเทือน และควันท่ีอาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร [1-4] ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ตัด
หญ้าอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและมีความเป็นไปได้ในเชิงการค้า  และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ตัด
หญ้าอัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแทนเครื่องยนต์สันดาป มีเซนเซอร์ตรวจวัด
การเคลื่อนไหวและตำแหน่งของหุ่นยนต์ ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในพื้นท่ีที่ต้องการตัดหญ้า ด้วยการกำหนด
เส้นทางการเคลื่อนที่ ควบคุมการเคลื่อนที่และหยุดเมื่อหุ่นยนต์ถึงตำแหน่งเป้าหมาย รายละเอียดของการออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการวิจัย 
วิธีการออกแบบของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ตัดหญ้าและระบบ

ควบคุมหุ่นยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. โครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ตัดหญ้า 

โครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นจะประกอบด้วยขับเคลื่อน 2 ล้อและมีล้อ
ประคอง 2 ล้อ โดยตำแหน่งของชุดมีดตัดหญา้มีพื้นท่ีการตดัขนาด 8 นิ้ววางไว้ตำแหน่งกลางของตัวหุ่นยนต์ ตัวควบคุมหุ่นยนต์ 
ตัวอัดประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์วางบนชุดมีดตัดหญ้าที่ตำแหน่งชั้นกลางของหุ่นยนต์ และส่วนบนสุดของ
หุ่นยนต์วางแผงโซลาร์เซลล์และตัวรับสัญญาณพิกัดโลก (GPS) ตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.1   
 

 
รูปที่ 1.1 ตัวอย่างภาพฉายหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัต ิ
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2. ระบบควบคุมหุ่นยนต ์
รูปที่ 1.2 เป็นภาพรวมระบบควบคุมหุ่นยนต์ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่ สถานีควบคุม

ภาคพื้นดิน (ground control station) หน่วยควบคุมหุ่นยนต์ (controller unit) แหล่งพลังงาน และวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ 
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
รูปที่ 1.2 ภาพรวมระบบควบคุมหุน่ยนต ์

 
2.1 สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
 สถานีควบคุมภาคพื้นดินประกอบด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่ รีโมทควบคุม (remote control) และคอมพิวเตอร์ควบคุม 
โดยรีโมทควบคุมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เป็นรุ ่น FlySky FS-i6X มีช่องสัญญาณควบคุม 10 ช่องสัญญาณ ความถี่ของ
สัญญาณวิทยุที ่2.4 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) รูปแบบของการส่งสัญญาณที่ใช้งานในของหุ่นยนต์ตัดหญ้านี้ใช้การปรับความกว้างพัลส์ 
(Pulse Width Modulation (PWM)) สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ โดยรูปที่ 1.3 แสดงตัวอย่างตำแหน่งสวิตช์ของรีโมทควบคมุ 
รุ่น FlySky FS-i6X) ที่กำหนดค่าไว้สำหรับงานวิจัยนี้ และคอมพิวเตอร์ควบคุมในงานวิจัยนี้ใช้หน่วยประมวณผลของ intel 
Gen 7th หน่วยความจำ 16 กิกะไบต์ (RAM 16GB) บนระบบปฎิบัติการวินโดว์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมภาคพื้นดินเป็นมิสช่ัน
แพลนเนอร์ (Mission Planner) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (open source software)  
 

 
รูปที่ 1.3 ตัวอย่างรีโมทควบคุม รุน่ FlySky FS-i6X 
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รูปที่ 1.3 ตัวอย่างรีโมทควบคุม รุน่ FlySky FS-i6X 

 

2.2 หน่วยควบคุมหุ่นยนต ์
หน่วยควบคุมหุ ่นยนต์ประกอบด้วย ตัวควบคุมหลัก (master controller) ตัวควบคุมการเคลื ่อนที ่ (motion 

controller) เซนเซอร์ วงจรขยายสัญญาณ มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน และโมดูลการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และสถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.2.1 ตัวควบคุมหลัก 
 ตัวควบคุมหลักของหุ ่นยนต์ใช้หน่วยประมวลผลของบริษัท ATMEL รุ ่น ATmega2560 ทำงานที่ความถี ่ 16 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มีหน่วยความจำโปรแกรม 256 กิโลไบต์ (KB) หน่วยความจำแอสแรม (SRAM) 8 กิโลไบต์และ
หน่วยความจำอีอีพรอม (EEPROM) 4 กิโลไบต์ พร้อมด้วยขาสัญญาณอินพุตและเอาท์พุตแบบดิจิทัล (digital input/output 
pin) จำนวน 54 ขาสัญญาณ โดย 14 ขาสัญญาณแบบดิจิทัลสามารถให้สญัญาณเอาท์พุตแบบการปรับความกว้างพัลส์ (PWM) 
ขาสัญญาณอินพุตแบบอะนาล็อกอินพุต (analog input pin) จำนวน 16 ขา ที่ความละเอียด 10 บิต (bit) พอร์ตสื่อสาร
ประกอบด้วย พอร์ต UARTs จำนวน 4 พอร์ต I2C จำนวน 1 พอร์ต และ SPI จำนวน 1 พอร์ต และตัวควบคุมหลักนี้ใช้แรงดัน
ปฎิบัติการ 5 โวลต์ 
2.2.2 ตัวควบคุมการเคลื่อนที ่
 ตัวควบคุมการเคลื่อนที่ใช้หน่วยประมวลผลของบริษัท ATMEL รุ่น ATmega328p ทำงานท่ีความถี่ 16 เมกะเฮิรตซ์ 
(MHz) มีหน่วยความจำโปรแกรม 32 กิโลไบต์ (KB) หน่วยความจำแอสแรม (SRAM) 2 กิโลไบต์และหน่วยความจำอีอีพรอม 
(EEPROM) 1 กิโลไบต์ พร้อมด้วยขาสัญญาณอินพุตและเอาท์พุตแบบดิจิทั ล (digital input/output pin) จำนวน 14 
ขาสัญญาณ โดย 6 ขาสัญญาณแบบดิจิทัลสามารถให้สัญญาณเอาท์พุตแบบการปรับความกว้างพัลส์ (PWM) ขาสัญญาณ
อินพุตแบบอะนาล็อกอินพุต (analog input pin) จำนวน 6 ขา ที่ความละเอียด 10 บิต (bit) พอร์ตสื่อสารประกอบด้วย 
UARTs จำนวน 1 พอร์ต I2C จำนวน 1 พอร์ต และ SPI จำนวน 1 พอร์ต และตัวควบคุมการเคลื่อนที่ นี้ใช้แรงดันปฎบิัติการ 
5 โวลต์  
2.2.3 เซนเซอร์ 
 เซนเซอร์ที่ใช้ในหุ่นยนต์ตัดหญ้าประกอบด้วย เซนเซอร์ตรวจวัดความเร่ง  (Acceleration) และอัตราเร็วเชิงมุม 
(Rate Gyro) เซนเซอร์ตรวจวัดระบบพิกัดโลก (Global Positioning System (GPS)) โดยเซนเซอร์ตรวจวัดความเร่งและ
อัตราเร็วเชิงมุมเลือกใช้รุ่น GY-87 ที่ให้ข้อมูลลักษณะการเคลื่อนไหว 10 องศาอิสระ (Degree Of Freedom (DOF)) ด้วย
รูปแบบการรับส่งข้อมูลประเภท I2C ทำงานที ่แรงดัน 2.7~3.6 โวลต์ และเซนเซอร์ตรวจวัดระบบพิกัดโลก (Global 
Positioning System (GPS)) รุ่น M6N มีความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งที่ 1 เฮิรตซ์ (Hertz) มีความถูกต้อง 2.5 เมตร
ในแนวราบ (Horizontal Position Accuracy) อัตราการรับส่งข้อมูลที่ 9600 บอร์ด (BUAD) ทำงานที่แรงดัน 2.7~3.6 โวลต์ 
สำหรับบอกตำแหน่งของหุ่นยนต์  
2.2.4 วงจรขับมอเตอร์ 

วงจรขับมอเตอร์สำหรับหุ่นยนต์ประกอบด้วย วงจรขับมอเตอร์มอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์ตัดหญ้า โดยวงจรขับ
มอเตอร์มอเตอร์ใช้ IC L298N ที่ภายในมีวงจรขับมอเตอร์ชนิดไฮบริดคู่ (Double H Bridge) ใช้ควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน
จำนวน 2 ตัว แรงดันเอาท์พุต 5–35 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 2 แอมแปร์และวงจรขับมอเตอร์มอเตอร์ตัดหญ้าใช้รีเลย์ (Relay) 
ไฟฟ้ากระแสตรง 30 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ (A) ที่แยกสัญญาณควบคุมกับสัญญาณกำลัง (Opto Isolation) เพื่อ
ป้องกันสัญญาณรบกวนขณะมอเตอร์ตดัหญา้ทำงาน และใช้สัญญาณควบคุมที่แรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าที่ 5 มิลลิ
แอมแปร์ (mA) 
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2.2.5 โมดูลการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
 โมดูลการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และสถานีควบคุมภาคพื้นดินประกอบด้วย โมดูลรับสัญญาณรับสัญญาณวิทยุ 
(receiver module) จากรีโมทควบคุมและโมดูลรับส่งสัญญาณ WiFi จากคอมพิวเตอร์ควบคุม โดยตัวรับสัญญาณวิทยุจาก
รีโมทควบคุมใช้ตัวรับสัญญาณวิทยุรุ่น FS-iA6B ที่มีช่องรับสัญญาณจำนวน 6 ช่อง ช่วงความถี่ 2.4055–2.475 กิกะเฮิรตซ์ 
และตัวรับส่งสัญญาณ WiFi จากคอมพิวเตอร์ควบคุมใช้โมดูล ESP8266 เปลี่ยนสัญญาณ WIFI เป็นสัญญาณ UART ให้กับตัว
ควบคุมหลัก 
 
2.3 แหล่งพลังงาน 
 แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 7 แอมแปร์จำนวน 3 ตัวสำหรับการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ มอเตอร์ตัดหญ้าและชุดควบคุมหุ่นยนต์ โดยแบตเตอรี่ทั้ง 3 ตัวมีระบบการเลือกอัดประจุไฟฟ้าแบบไฮบริด (hybrid) 
ที่สามารถเลือกการอัดประจุไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 80 วัตต์ ผ่าน
ตัวอัดประจุไฟฟ้าโซลาร์ (solar charger) และจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ผ่าน
ตัวอัดประจุไฟฟ้า (battery charger) ส่งพลังงานไฟฟ้าท่ีได้เข้าสู่แบตเตอรี่ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.4 
 

 
รูปที่ 1.4 ตัวอย่างแผนผังการเช่ือมต่อของแหล่งพลังงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า 

 
2.4 วิธกีารควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า 
 รูปที่ 1.5 แสดงวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นที่แบ่งออกเป็น 2 โหมดการทำงานได้แก่ 
โหมดการสอน (teach mode) และโหมดการทำงานอัตโนมัติ (automatic mode) โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มจากผู้ปฎิบัติ
การ (operator) เลือกโหมดการสอนหุ่นยนต์เพื่อบันทึกตำแหน่งการเคลื่อนที่ (way point) หลังจากท่ีได้ตำแหน่งการเคลื่อน
ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฎิบัติการเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อตัวควบคุมหลักของหุ่นยนต์อ่าน
ตำแหน่งการเคลื่อนที่จากหน่วยความจำภายใน จากนั้นหุ่นยนต์จะดำเนินการเคลื่อนทีต่ามตำแหน่งที่บันทึกไว้ในโหมดการสอน
พร้อมกับตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ว่าถึงตำแหน่งเป้าหมาย (goal position) หรือไม่? ถ้าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไม่ถึง
ตำแหน่งเป้าหมาย หุ่นยนต์จะดำเนินการเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงตำแหน่งเป้าหมาย ในทางกลับกันหากหุ่นยนต์เคลื่อนที่ถึง
ตำแหน่งเป้าหมายหุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนที่ 
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2.2.5 โมดูลการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
 โมดูลการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และสถานีควบคุมภาคพื้นดินประกอบด้วย โมดูลรับสัญญาณรับสัญญาณวิทยุ 
(receiver module) จากรีโมทควบคุมและโมดูลรับส่งสัญญาณ WiFi จากคอมพิวเตอร์ควบคุม โดยตัวรับสัญญาณวิทยุจาก
รีโมทควบคุมใช้ตัวรับสัญญาณวิทยุรุ่น FS-iA6B ที่มีช่องรับสัญญาณจำนวน 6 ช่อง ช่วงความถี่ 2.4055–2.475 กิกะเฮิรตซ์ 
และตัวรับส่งสัญญาณ WiFi จากคอมพิวเตอร์ควบคุมใช้โมดูล ESP8266 เปลี่ยนสัญญาณ WIFI เป็นสัญญาณ UART ให้กับตัว
ควบคุมหลัก 
 
2.3 แหล่งพลังงาน 
 แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 7 แอมแปร์จำนวน 3 ตัวสำหรับการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์ มอเตอร์ตัดหญ้าและชุดควบคุมหุ่นยนต์ โดยแบตเตอรี่ทั้ง 3 ตัวมีระบบการเลือกอัดประจุไฟฟ้าแบบไฮบริด (hybrid) 
ที่สามารถเลือกการอัดประจุไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 80 วัตต์ ผ่าน
ตัวอัดประจุไฟฟ้าโซลาร์ (solar charger) และจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ผ่าน
ตัวอัดประจุไฟฟ้า (battery charger) ส่งพลังงานไฟฟ้าท่ีได้เข้าสู่แบตเตอรี่ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 1.4 
 

 
รูปที่ 1.4 ตัวอย่างแผนผังการเช่ือมต่อของแหล่งพลังงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า 

 
2.4 วิธกีารควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า 
 รูปที่ 1.5 แสดงวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นที่แบ่งออกเป็น 2 โหมดการทำงานได้แก่ 
โหมดการสอน (teach mode) และโหมดการทำงานอัตโนมัติ (automatic mode) โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มจากผู้ปฎิบัติ
การ (operator) เลือกโหมดการสอนหุ่นยนต์เพื่อบันทึกตำแหน่งการเคลื่อนที่ (way point) หลังจากที่ได้ตำแหน่งการเคลื่อน
ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฎิบัติการเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อตัวควบคุมหลักของหุ่นยนต์อ่าน
ตำแหน่งการเคลื่อนที่จากหน่วยความจำภายใน จากนั้นหุ่นยนต์จะดำเนินการเคลื่อนทีต่ามตำแหน่งที่บันทึกไว้ในโหมดการสอน
พร้อมกับตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ว่าถึงตำแหน่งเป้าหมาย (goal position) หรือไม่? ถ้าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไม่ถึง
ตำแหน่งเป้าหมาย หุ่นยนต์จะดำเนินการเคลื่อนที่จนกระทั่งถึงตำแหน่งเป้าหมาย ในทางกลับกันหากหุ่นยนต์เคลื่อนที่ถึง
ตำแหน่งเป้าหมายหุ่นยนต์หยุดการเคลื่อนที่ 
 

 

 
รูปที่ 1.5 แผนผังการควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่สามารถตัดสนามหญ้า ที่ช่วยลดความทุกข์
ทรมานของผู้ปฏิบัติงาน ลดมลภาวะทางเสียงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ รูปที่ 1.6 (ก) แสดงหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ซึ่งเผยให้เห็นรูปร่างและตำแหน่งการวางอุปกรณ์ต่างของหุ่นยนต์ รูปที่ 1.6 (ข) แสดงมุมมองด้านข้างหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติ รูปที่ 1.6 (ค) แสดงมุมมองด้านบนหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ และรูปที่ 1.6 (ง) แสดงมุมมองด้านล่างหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติ ตามลำดับ 

 
ก) หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัต ิ

 
ข) มุมมองด้านบน 

 
ค) มุมมองด้านข้าง 

 
ง) มุมมองด้านล่าง 

รูปที ่1.6 หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมตัิทีค่ณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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รูปที่ 1.7 แสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้า โดยเครื่องหมายจุดสีแดงเป็นตำแหน่งที่ได้จากโหมดการ
สอนหุ่นยนต์และเครื่องหมายจุดสีเขียวเป็นตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จากการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์พบว่า
หากตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีระยะห่างกันเกิน 10 เมตรจะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงตามแผนการ
เคลื่อนที่ (ที่แสดงด้วยเส้นทึบสีเหลือง) ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ที่ให้ค่า
ความถูกต้องอยูใ่นช่วง 2.5 เมตร และการหมุนของล้อหุ่นยนต์ที่ได้สร้างขึ้นไม่อยู่ในแนวเดียวกันทำให้การเคลื่อนที่มีการส่ายไป
มา ส่งผลจากขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ ดังนั้นการพัฒนาในอนาคต คณะผู้วิจัยจะปรับโครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ และ
เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ที่มีค่าความผิดพลาดให้น้อยกว่า 0.25 เมตร 

 
รูปที่ 1.7 แสดงตำแหน่งการคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตัดหญา้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและมีความเป็นไป
ได้ในเชิงการค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของ
หุ่นยนต์ที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งภายในได้แก่ เซนเซอร์ความเร่ง อัตราเร็วเชิงมุม และทิศทางการเคลื่อนที่ และเซนเซอร์
ภายนอกได้แก่ เซนเซอร์ตรวจตำแหน่งพิกัดโลก สั่งการตัวขับและมอเตอร์ให้ทำงาน ผลการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่าโครงสร้างกลไก และส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์มีความเหมาะสมและเพียงพอ
สำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ปฏิบัติงาน ลดมลภาวะทางเสียงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ .
งานในอนาคตคณะผู้วิจัยจะพัฒนาอัลกอริทึมในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
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รูปที่ 1.7 แสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้า โดยเครื่องหมายจุดสีแดงเป็นตำแหน่งที่ได้จากโหมดการ
สอนหุ่นยนต์และเครื่องหมายจุดสีเขียวเป็นตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จากการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์พบว่า
หากตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีระยะห่างกันเกิน 10 เมตรจะทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงตามแผนการ
เคลื่อนท่ี (ที่แสดงด้วยเส้นทึบสีเหลือง) ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ที่ให้ค่า
ความถูกต้องอยูใ่นช่วง 2.5 เมตร และการหมุนของล้อหุ่นยนต์ที่ได้สร้างขึ้นไม่อยู่ในแนวเดียวกันทำให้การเคลื่อนที่มีการส่ายไป
มา ส่งผลจากขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ ดังนั้นการพัฒนาในอนาคต คณะผู้วิจัยจะปรับโครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ และ
เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ที่มีค่าความผิดพลาดให้น้อยกว่า 0.25 เมตร 

 
รูปที่ 1.7 แสดงตำแหน่งการคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตัดหญา้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและมีความเป็นไป
ได้ในเชิงการค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของ
หุ่นยนต์ที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งภายในได้แก่ เซนเซอร์ความเร่ง อัตราเร็วเชิงมุม และทิศทางการเคลื่อนที่ และเซนเซอร์
ภายนอกได้แก่ เซนเซอร์ตรวจตำแหน่งพิกัดโลก สั่งการตัวขับและมอเตอร์ให้ทำงาน ผลการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น พบว่าโครงสร้างกลไก และส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์มีความเหมาะสมและเพียงพอ
สำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ปฏิบัติงาน ลดมลภาวะทางเสียงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ .
งานในอนาคตคณะผู้วิจัยจะพัฒนาอัลกอริทึมในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
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การประเมินความหนาของเนื้อมะพร้าวด้วยสเปกโทรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพา 

จิรเมธ มีทิม1* แก้วกานต์ พวงสมบัติ2  อาทิตย์ พวงสมบตัิ3 และอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกลุ4 

บทคัดย่อ 

ปัญหาในการซื้อขายมะพร้าวเจียเกิดจากคุณภาพของมะพร้าวในแต่ละผลคือ ความหนาเนือ้มะพร้าวไม่เป็นไปตามการ
สั่งของลูกค้า ผู้จำหน่ายประเมินคุณภาพมะพร้าวจากลักษณะสีของกะลา ซึ่งความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความ
ชำนาญ ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการได้เทคนิคการวัดความหนาเนื้อแบบไม่ทำลาย งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้สเปกโทรมิเตอร์
อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพามาวัดความหนาเนื้อ ในการพัฒนาสร้างสมการประเมินความหนาเนือ้ ใช้มะพร้าวจำนวน 150 ผล 
นำมาวัดการดูดกลืนแสงตั้งแต่ความยาวคลื่น 900 ถึง 1700 นาโนเมตร ที่กะลาด้านใต้ผล 3 ตำแหน่ง หลังจากวัดการดูดกลืน
แสง มะพร้าวถูกนำมาผ่าที่กึ่งกลางผลในระนาบตั้งฉากกับแกน และวัดความหนา 3 ตำแหนง่ ที่ตรงแนวกับตำแหนง่การวัดการ
ดูดกลืนแสง จากการวิเคราะห์สร้างสมการด้วยวิธี partial least squares regression (PLSR) โดยสร้างสมการทำนายทั้งหมด 3 
สมการ สำหรับทำนายความหนาเนื้อที่ตำแหนง่การวัดทัง้สามตำแหนง่ ได้ผลคือ สมการทำนายความหนาเนือ้ตำแหนง่ที่ 1 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.83 และค่า Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) เท่ากับ 0.66 มิลลิเมตร 
ผลสรุป คือ ตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมทีสุ่ด คือ ตำแหน่งที ่1 ซึ่งเป็นตำแหนง่ที่ตรงกับส่วนของกะลาก้นผลที่มีสดัส่วนใหญ่ที่สดุ 
และเป็นส่วนทีก่ะลามีความหนาต่ำทีสุ่ด  
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1นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน นครปฐม 73140                                                                    

2,3ผศ.ดร., ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
นครปฐม 73140   
4รศ.ดร., ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
นครปฐม 73140 
1Graduate Student, Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering Kamphaeng Saen, Kasetsart 
University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140, Thailand                                           
2,3Asist. Dr., Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering Kamphaeng Saen, Kasetsart 
University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140, Thailand                                                                                                                                  
4Assoc. Dr., Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering Kamphaeng Saen, Kasetsart 
University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, 73140, Thailand                                                                                                           
* Corresponding author: Tel.: 081-9044887. E-mail address: Jiramet.meet@ku.th 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

292

Evaluation of Coconut Thickness Using Portable Near Infrared Spectrometer 
Jiramet Meetim1* Kaewkarn Phuangsombut*2 Artit Phuangsombut*3 Anupan Terdwongworakul*4  

Abstract 

 Problem in trading the polished coconut lies in the quality of each coconut where the thickness of 
the coconut meat does not meet the required order. The supplier assesses the quality of coconuts based on 
the color of the shell, and the accuracy depends on the experience and expertise. Therefore; the supplier 
requires a non-destructive measuring technique for the thickness. This research applied a portable near -
infrared spectrometer to measure the thickness of coconut meat. Upon developing an equation for estimating 
the meat thickness, a total of 150 coconuts were measured for the absorbance at with wavelength ranging 
from 900 to 1700 nm on three positions at the bottom of the shell. After the absorbance was measured, the 
coconut was dissected at the center of the coconut in a plane perpendicular to the axis, and the thickness 
was measured at three places aligned with the absorbance measurement position. As a result of equation 
developing analysis with partial least squares regression (PLSR) method, three predictive equations were 
generated for thickness predictions at all three measurement locations. The result showed that the thickness 
prediction equation based on the absorbance at the first position had a correlation coefficient (r) of 0.83, and 
a root mean square error of prediction (RMSEP) of 0.66 mm. In conclusion, the most suitable measurement 
position was the first position, which corresponded to the largest proportion of the bottom shell having the 
lowest thickness of the shell. 

Keywords : Polished Coconut, Near-Infrared Spectrometer, Non-Destructive 
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บทนำ 

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจประจำประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวดัที่ติดชายฝัง่ทะเลและยังเปน็สนิค้าส่งออกทีส่ำคัญโดยมี
ปริมาณการส่งออก 2.55 แสนตันต่อปี เป็นมูลค่า 5.95 พันล้านบาท [1] ซึ่งในตลาดโลกมะพร้าวเป็นสิ่งที่ต้องการเปน็อยา่งมาก
เนื่องจากมะพร้าวสามารถนำไปบริโภคแบบสดและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่น กะทิ น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น  ซึ่ง
มะพร้าวที่มีความนิยมมากที่สดุคือ มะพร้าวนำ้หอม 

 มะพร้าวเจีย (Polished Coconut) เป็นมะพร้าวที่มีการปรับแต่งผลมะพร้าวน้ำหอมเพ่ือให้มีความสวยงามและเพ่ิม
มูลค่าในการส่งออก ซึ่งมะพร้าวเจียเปน็มะพรา้วทีป่อกเปลอืกจนเหลอืเปลือกขาวเพียงบางสว่นเพ่ือครอบคลมุส่วนตามะพรา้วทีมี่
ความบาง และมีโอกาสที่จะถูกเชื้อโรคเข้าทำลายได้ เสร็จแลว้แต่งผิวกะลาให้เรียบ ลักษณะมะพร้าวเจียแบง่เป็น 2 ลักษณะคือ
มะพร้าวเจียทรงหวัแหลมและมะพร้าวเจียฐานทรงกระบอก ซึ่งโดยทั่วไปภายในผลมะพรา้วนำ้หอมจะมีความหนาเนือ้ประมาณ 4 
มิลลิเมตร [2] และความหวานของนำ้มะพร้าวประมาณ 6.5-8.0 °Brix ซึ่งทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความแก่ของมะพร้าว ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ต้องการซื้อมะพร้าวเจียที่มีความหนาเนื้อที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การคัดความหนาเนื้อมะพร้าวเจียในปัจจุบันอาศัยผู้
คัดเลือกซึ่งประเมินด้วยจากสีของกะลา ผู้คัดเลือกจำเป็นต้องมีประสบการณแ์ละความชำนาญสูง จึงทำให้มีความต้องการเทคนคิ
การประเมินความหนาเนื้อแบบไม่ทำลายและรวดเรว็ 

เทคโนโลยีสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดยา่นใกล้ (Near Infrared Spectroscopy, NIRS) เป็นเทคนคิที่มีการประยุกต์ใช้
ในการประเมินคุณภาพผลไม้ของผลไม้ โดยแสง NIR จะทำอันตรกิริยากับโมเลกุล C-H, O-H และ N-H ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในผลไม้ ทำให้ปริมาณโมเลกุลเหล่านีมี้ความสัมพันธ์กับปริมาณการดูดกลนืแสง NIR โดยตัวอย่างจะถูกฉายแสง NIR ซึ่ง
กระตุ้นให้โมเลกุลสั่นเกิดการดูดกลืนแสง แล้วจึงวัดแสงที่สะท้อนหรือทะลุผ่าน โดยการดูดกลืนแสงในช่วงย่าน NIR ของ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นแถบโอเวอร์โทน (overtone) หรือคอมบิเนชั่น (combination) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบสั่น 
และแบบหมุน ทั้งนี้การดูดกลืนแสงส่วนหนึ่งขี้นอยู่กับสมบัติการกระเจิงแสงซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงสร้างของโมเลกุล 
ตัวอย่างที่โมเลกุลประกอบด้วยจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่แตกต่างกัน สเปกตรัมที่ได้ก็จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันด้วย 
โมเลกุลที่มีจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนมากสเปกตรัมทีไ่ด้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าโมเลกุลทีมี่จำนวนไฮโดรเจนน้อย [3] 

มีการประยุกต์ใช้ NIRS สำหรับมะพร้าวอย่างกว้างขวาง เช่นงานวิจยัวัดค่าลิกนนิในชวีมวลมะพร้าวด้วยเทคนคิ NIRS 
ร่วมกับเทคนิควิเคราะห์สร้างสมการทำนาย Partial Least Squares Regression (PLSR) และพบว่าสมการ PLSR สามารถ
ทำนายลิกนินในชีวมวลแห้งที่ ไม ่บดละเอียด และช ีวมวลท ี่บดละเอียด ด ้วยค่าสัมประสิทธ ิ์การต ัดส ินใจ (coefficient of 
determinaton, R2) มากกว่า 0.8 ส่วนชีวมวลชื้นสมการจะให้ค่า R2 น้อยกว่า 0.7 ดังงานวิจัยของ [4] นักวิจัยอินเดียพัฒนา
เครื่องวัดความชื้นเนื้อมะพร้าวแห้งสำหรบัทำน้ำมันมะพร้าวแบบออนไลน์ด้วยเทคนิค NIRS ผลการใช้งานพบว่า เครื่องมีความ
แม่นยำในการวัดความชื้น โดยให้ค่าที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน นอกจากนั้น NIRS ยังถูกนำมาวัดมะพร้าวอ่อนทั้งผลเ พ่ือ
ตรวจสอบการแตกของกะลาภายในดังงานวิจยั [5] และมีการศึกษาการวัดการดูดกลนืแสงของผลมะพร้าวในช่วงความยาวคลืน่ 
900 ถึง 2500 นาโนเมตร และพบว่า NIRS สามารถใช้คัดแยกมะพร้าวดีออกจากมะพร้าวที่มีกะลาแตกได้ด้วยความแม่นยำ 
94.03% ดังงานวิจยั [6] 

สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงได้แก่ งานประยุกต์ใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดยา่นใกล้ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความบริบรูณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลาย และพบว่าแบบจำลองที่สร้างจากการดูดกลืนแสง NIR 
ในช่วงความยาวคลื่น 600-1100 นาโนเมตร สามารถคัดแยกมะพร้าวเจียทรงหัวแหลมที่มีเนื้อ 0 -1 ขั้น ได้อย่างถูกต้อง 92% 
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และมีเนื้อ 1.5-2.5 ชั้น ได้อย่างถูกต้อง 100% มีความถูกต้องรวม 98.3% ดังงานวิจัย [7] อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าว ใช้
เครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบตัิการทีมี่ราคาสูง ซึ่งเปน็ขอ้จำกัดในการประยุกต์ใช้ในเชงิการค้าสำหรบัผูป้ระกอบการขนาดกลาง 

ดังนั้นในงานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือประยุกต์ใช้สเปกโทรมิเตอร์อินฟราเรดยา่นใกล้แบบพกพาทีมี่ราคาไม่สูง สำหรบั
ศึกษาเทคนิคการวัดการดูดกลืนแสงมะพร้าวเจยีและ เพ่ือให้ได้สมการทำนายความหนาเนื้อของมะพร้าวเจยีโดยใช้เทคนคิสเปก
โทรสโกปีอินฟราเรดยา่นใกล้ทีมี่ความแม่นยำ  

วิธีดำเนินการ 

1. การเตรียมอุปกรณ์ 

เตรียมตัวอย่างมะพร้าวทั้งหมด 150 ผล จากแหล่งปลูกจงัหวัดประจวบคีรขีันธ์ โดยสุ่มคัดเลือกความแก่ของมะพร้าว
ทั้ง 3 ระดับได้แก่ มะพร้าวแก่น้อย จำนวน 10 ผล มะพร้าวแก่พอดี จำนวน 90 ผล และมะพร้าวแก่จัด จำนวน 50 ผล โดยไม่
คำนึงถึงขนาด รูปร่าง เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่มีความหนาเนื้อแตกต่างกัน จากนัน้นำมะพร้าวมาปอกเปลอืกให้เหลือแต่กะลา ให้มี
รูปร่างทรงหัวแหลม ขัดผิวกะลาใหไ้ด้ผิวเรยีบทั้งผล โดยเหลอืเปลือกขาวเปน็สว่นหวัแหลมสำหรับปดิตามะพร้าว 

2. การวัดค่าการดูดกลืนแสง 

นำมะพร้าวแต่ละผลมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องมือสเปกโทรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพา (รุ่น DLP 
NIRScan Nano EVM Texas Inc, Texas, USA) ในช่วงความยาวคลื่นเท่ากับ 900 ถึง 1700 นาโนเมตร ระยะห่างระหวา่งความ
ยาวคลื่นเท่ากับ 3 นาโนเมตร และ integration time เท่ากบั 6 วินาท ีบริเวณด้านกน้ของมะพร้าวจะมีแนวสันกะลาแบ่งเปน็ 3 
ส่วน โดยมีส่วนที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นจึงวัดการดูดกลืนแสงบรเิวณด้านก้นของมะพร้าว 3 ตำแหน่ง โดยให้ตำแหนง่ที่ 1 เป็นการวัดที่
กึ่งกลางส่วนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีลักษณะที่แบนเรียบ จากนั้นจะวัดตำแหน่งที่ 2 และ 3 ตามเข็มนาฬิกา ที่กึ่งกลางส่วนที่เหลอือีก 2 
ส่วน ตามลำดับ ดังรูปที่ 1 บันทกึค่าการดูดกลนืแสงด้วยโปรแกรม DLP NIRscan Nano GUI v.2.1.0 

 
                          (ก)                           (ข)                                     (ค) 

รูปที่ 1 (ก) ตำแหน่งที่วัดค่าการดูดกลนืแสง, (ข) สเปกโทรมิเตอรอ์ินฟราเรดย่านใกลแ้บบพกพา และ (ค) การวัดค่าการดูดกลนื
แสงด้วยสเปกโทรมิเตอรต์ิดตั้งในอปุกรณ์วัด  
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3. การวัดความหนาเนือ้ 

เม่ือวัดค่าการดูดกลืนแสงแล้ว นำมะพร้าวที่ปลอกเปลอืกวางบนเครื่องผา่มะพร้าว ส่วนประกอบของเครือ่งประกอบไป
ด้วย แท่นวางผลมะพร้าวพรอ้มใบตัด โดยด้านล่างมีกระบะเพ่ือไว้รองนำ้มะพรา้วหลังจากการผ่า จากนัน้ผา่ครึง่มะพร้าวตามแนว
ระนาบที่ตั้งฉากกับแนวขั้ว จนผลมะพร้าวแยกออกมาเป็น 2 ส่วน วัดความหนาเนื้อมะพร้าวโดยใช้เวอร์เนยีร์คาลปิเปอร์ทั้ง 3 
ตำแหน่ง วัดตำแหน่งละ 3 ครั้ง เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความหนาเนื้อแต่ละตำแหนง่ โดยตำแหน่งแรกจะวัดตำแหน่งที่มีพ้ืนผิวกะลาที่
ใหญ่ และตำแหน่งที่ 2 และ 3 จะวัดตามเข็มนาฬิกา ซึ่งในการวัดความหนาเนื้อจะวัดตรงตำแหนง่แนวเดียวกันกับการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง ดังรูปที่ 2 

 

 

 
รูปที่ 2 อุปกรณ์สำหรับผา่มะพรา้ว (บน) การวัดความหนาเนือ้ (ล่าง)  

4. การสร้างสมการทำนายความหนาเนือ้ 

4.1 การหาตัวอยา่งทีมี่ค่าผิดปกต ิ

ก่อนการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้หาข้อมูลผิดปกติ (outlier) โดยใช้วิธี Univariate outlier สำหรับตัวอย่างที่มีข้อมูล
ความหนาเนื้อผิดปกติ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่ได้เก็บมานั้นอาจจะมีค่าผิดปกติหรือค่าผิดพลาดของ
ข้อมูลจึงจำเป็นต้องหาค่าที่ผิดปกติออก โดยคำนวณค่ามาตรฐาน (z) ของความหนาเนื้อของแต่ละตัวอย่าง และตรวจสอบว่า
ตัวอย่างใดมีค่า z มากกว่า 3 หรือน้อยกว่า -3 ซึ่งจะนบัเปน็ตัวอย่างผิดปกติ ถ้ามีตัวอย่างผดิปกติอยู่จะตัดข้อมูลตัวอยา่งเหลา่นัน้
ออกจากการข้อมูลการวิเคราะห์  

4.2 การสร้างสมการทำนายความหนาเนื้อ 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างสมการ (calibration set) จำนวนตัวอย่าง 75% และกลุ่มทดสอบสมการ 
(prediction set) จำนวนตัวอย่าง 25% โดยให้ตัวอย่างที่มีค่าความหนาเนื้อน้อยที่สุดและมากที่สุดอยู่ในกลุ่มสร้างสมการ       
และทั้งสองกลุ่มมีค่าความแปรปรวนของความหนาเนือ้ใกล้เคียงกัน จากนั้นนำข้อมูลค่าการดูดกลืนแสงและความหนาเนื้อของ
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กลุ่มสร้างสมการมาวิเคราะห์สร้างสมการทำนายด้วยเทคนคิ PLSR โดยใช้โปรแกรม The Unscrambler V.9.8 (Camo, Oslo, 
Norway) และหาจำนวนแฟคเตอร ์(latent variable) ด้วยเทคนคิ leave-one-out cross validation เม่ือได้สมการทีเ่หมาะสม 
นำมาทำนายค่าความหนาเนื้อของตัวอย่างในกลุ่มทดสอบสมการจากค่าการดูดกลนืแสง นำค่าความหนาเนือ้ที่ทำนายและค่า
ความหนาเนื้อที่วัดจริงมาคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนและค่าสถิติสำหรับประเมินสมรรถนะของสมการ เช่น correlation 
coefficient (r) , root mean square of calibration (RMSEC) แ ล ะ  root mean square error of prediction (RMSEP) 
แล้วปรับปรุงความแม่นยำในการทำนายของสมการโดยปรับลดผลกระทบจากการกระเจิงแสงต่อสเปกตรัมการดูดกลืนแสง  โดย
นำสเปกตร ัมมาผ ่านการปร ับแต่ง (pretreatment) ด้วยว ิธ ี  original smoothing, 1st derivative, 2nd derivative และ 
Standard Normal Variate (SNV) และนำค่าการดูดกลืนแสงที่ปรับในแต่ละรูปแบบไปสร้างสมการทำนายตามขั้นตอนที่กลา่ว
มาข้างต้น 

การวิเคราะห์จะสร้างสมการ 3 สมการ โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดแต่ละตำแหน่งเป็นตัวแปรอิสระในการสร้าง
สมการ แล้วเปรียบเทยีบความแม่นยำของสมการทัง้สาม เพ่ือสรุปตำแหนง่การวัดทีเ่หมาะสมที่สุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัย 

1. ตัวอย่างผิดปกติ 

หลังจากวัดความหนาเนือ้มะพร้าวทั้ง 3 ระดับ พบว่ามะพร้าวแก่มากจะมีความหนาเนือ้มากที่สุด และมะพร้าวแก่นอ้ย
มีความหนาเนื้อต่ำสุด ดังตารางที่ 1 หลังจากนัน้ทำการหาค่าผิดปกติ (outlier) ของข้อมูลพบว่า ตัวอย่างมีความผิดปกติทัง้หมด 
4 ตัวอย่าง ทำให้เหลือจำนวนมะพร้าวสำหรับวิจัยทั้งหมด 146 ผล  

ตารางที่ 1 แสดงค่าทางสถิติจากการวัดความหนาเนือ้มะพรา้วในแต่ละระดับความแก่ 

ระดับความแก่ 
No. of 

samples 
Min.  

(mm.) 
Max. 
(mm.) 

Mean 
(mm.) 

Standard 
deviation 

(mm.) 
แก่น้อย 10 2.41 2.97 2.79 0.16 

แก่ปานกลาง 90 3.00 4.95 3.94 0.56 
แก่มาก 50 5.02 7.95 5.93 0.67 

 

2. การดูดกลืนแสง NIR 

 การดูดกลืนแสง NIR ของผลมะพร้าวที่ตำแหน่งการวัดทั้งสามตำแหน่งแสดงในรูปที่ 3 พีคการดูดกลืนแสงของน้ำ
เด่นชัด ที่ความยาวคลื่นประมาณ 1453 นาโนเมตร รูปที่ 4 เปรยีบเทียบการดูดกลืนแสง NIR ผลมะพร้าวที่ตำแหนง่ที่ 1, 2 และ 
3 ที่มีความหนาเนื้อต่างกัน ในภาพรวมพบว่า การวัดการดูดกลนืแสงที่ตำแหนง่ที่ 1 มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการดูดกลืน
แสงกับความหนาเนื้อ ในขณะที่ตำแหนง่ที่ 2 กับ 3 มีความสัมพันธท์ี่ไม่แนน่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แสงสามารถสอ่งผ่านความ
หนาของกะลาในตำแหนง่ที่ 1 ที่มีความหนาน้อยทีสุ่ดได้ดีกวา่ จึงมีข้อมูลการดูดกลนืแสงของเนื้อที่ชัดเจนกว่า 
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รูปที่ 3 การดูดกลืนแสง NIR ที่ตำแหนง่การวัดทัง้สามตำแหน่ง 
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(ค) 

รูปที่ 4 (ก) การดูดกลืนแสง NIR ของผลมะพร้าวทีต่ำแหนง่ที่ 1 ที่มีความหนาเนือ้ต่างกัน, (ข) การดูดกลืนแสง NIR ของผล    
มะพร้าวที่ตำแหนง่ที่ 2 ที่มีความหนาเนือ้ต่างกัน และ (ค) การดูดกลืนแสง NIR ของผลมะพร้าวที่ตำแหนง่ที่ 3 ที่มีความหนาเนือ้

ต่างกัน 

3. สมการทำนายความหนาเนื้อ 

สมการ PLSR ที่พัฒนาจากการดูดกลนืแสง NIR ที่วัดตรงก้นมะพร้าวแต่ละตำแหน่ง มีสมรรถนะการทำนายความหนา
เนื้อมะพร้าวดังแสดงในตารางที่ 2 สมการ PLSR ที่ทำนายความหนาเนื้อได้แม่นยำที่ดีสุดเป็นสมการทีส่ร้างจากค่าการดูดกลืน
แสงตำแหน่งที่ 1 หรือ ตำแหน่งก้นมะพร้าวส่วนที่ใหญ่ที่สุด โดยมีค่า r และ RMSEP เท่ากับ 0.83 และ 0.66  มิลลิเมตร 
ตามลำดับ โดยทั่วไปค่า RMSEC ควรน้อยกว่า RMSEP อย่างไรก็ตาม ในกรณีสมการ PLSR ของตำแหน่งที ่1 กลับได้ผลตรงขา้ม 
ทั้งนี้อาจเกิดจากตัวอย่างบางตัวอย่างในกลุ่มสร้างสมการมีความคลาดเคลื่อนในการวัดความหนาเนื้อมากกว่าตัวอย่างในกลุ่ม
ทดสอบสมการ [8] สมการ PLSR ตำแหน่งที่ 1 ใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่ปรับด้วยเทคนคิ Savitzky-Golay smoothing ร่วมกับ 
Standard normal variate และจำนวนแฟกเตอร์เท่ากับ 13 ที่มีค่าสูงพอสมควร ซี่งแสดงว่า กะลามะพร้าวและเนื้อมะพร้าว
เป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนในการดดูกลืนแสง NIR 

เหตุหนึ่งที่ทำให้สมการ PLSR ตำแหน่งที่ 1 มีความแม่นยำมากกว่าสมการตำแหนง่ที่ 2 และ 3 เกิดจากข้อมูลความ
หนากะลาที่ตำแหน่งที่ 1 มีความหนาน้อยที่สุด [9] กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาเนื้อจริงและความหนาเนื้อที่
ทำนายจากสมการ PLSR ตำแหน่งที ่1 แสดงในรูปที่ 5 
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ตารางที่ 2 สมรรถนะของสมการทำนายความหนาเนือ้มะพร้าวจากการวิเคราะห์ PLSR ด้วยข้อมูลการดดูกลืนแสง NIR ที่ดีที่สดุ
ด้วยการปรับแต่งสเปกตรมัที่ตำแหน่งการวัดต่างๆ 

ตำแหน่ง Pretreatment 
Calibration Prediction 

Factor rcal** 
RMSEC 
(mm.) rcross 

RMSECV 
(mm.) r 

RMSEP 
(mm.) 

1 SM SG + SNV + 
1D SG* 

13 0.78 0.77 0.71 0.87 0.83 0.66 

2 SM SG + 2D SG 13 0.76 0.92 0.76 0.58 0.73 0.95 

3 SM SG + 2D SG 11 0.75 0.88 0.67 0.99 0.75 0.88 

* SM SG = Savitzky-Golay smoothing, SNV = Standard normal variate, 1D SG = Savitzky-Golay first derivative, 
2D SG = Savitzky-Golay second derivative 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาเนือ้จริงและความหนาเนือ้ประเมินจากสมการ PLSR ตำแหนง่ที่ 1 

ความสำคัญของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ต่อการทำนายความหนาเนื้อสามารถพิจารณาได้จากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งพบว่า ที่ความยาวคลืน่ 1245.8 นาโนเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงูสุด ซึ่งเปน็
ค่าความยาวคลื่นทีต่รงกบั ไฮโดรคารบ์อน [10] 
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รูปที่ 6 สัมประสิทธิ์สหสมัพันธต์ามความยาวคลื่นของสมการ PLSR ตำแหนง่ที่ 1 

สรุปผลการวิจัย 

จากการประยุกต์ใช้สเปกโทรมิเตอรอ์ินฟราเรดย่านใกล้เพ่ือสรา้งสมการทำนายความหนาเนือ้มะพร้าวเจียในช่วงความ
ยาวคลื่น 900 ถึง 1700 นาโนเมตร พบว่า การวัดการดูดกลืนแสง NIR ที่ตำแหนง่ก้นผลมะพร้าวสว่นทีใ่หญ่ที่สุดซึ่งเป็นตำแหนง่
ที่มีความหนากะลาน้อยที่สุด ให้สมการ PLSR ที่มีความถูกต้องในการทำนายความหนาเนื้อดีที่สุด ให้ค่า r = 0.83 และ RMSEP 
= 0.66 มิลลิเมตร ผลการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นศักยภาพของเทคนคิ NIRS สำหรับการประเมินความหนาเนือ้มะพร้าวแบบไม่ทำลาย
และรวดเร็ว ทั้งนี้ผลจากการวิจยัสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นอุปกรณว์ัดความหนาเนื้อแบบพกพาได้ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ที่ให้ความอนุเคราะห์ Near Infrared Spectrometer ในการทำวิจัยครัง้นี้ และขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระบบเฝาระวังและควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไกผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร1*  นัฐพล ทองทรง2 และ พงศธร หาญผดุงกิจ3 
 

บทคัดยอ 

            บทความนี ้นำเสนอการพัฒนาระบบควบคุมฟารมไกที ่สามารถสั ่งงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต บอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ถูกใชควบคุมโรงเรือนจำลองที่ประกอบดวย ฮีตเตอรและวงจรขับทำหนาที่เปนระบบทำความ
รอน ระบบทำความเย็นประกอบดวย คูลลิ่งแพดและพัดลมที่ถูกควบคุมผานรีเลย นอกจากนั้นยังมีพัดลมระบายอากาศสำหรับ
การลดอุณหภูมิในโรงเรือนจำลอง เซนเซอร DHT11 ถูกตอเขากับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 เพื่อการวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นในโรงเรือน ตัวควบคุมพีไอแบบดิจิทัลถูกสรางบนบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 เพื่อการควบคุมอุณหภูมิใน
โรงเรือน ขอมูลสภาพแวดลอมของโรงเรือนจะถูกตรวจวัดโดยเซนเซอร DHT11 และขอมูลถูกสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 
เซอรเวอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต โปรแกรม Node.js และ Mosca ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเพื่อทำหนาที่เปน 
MQTT broker ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ผาน โพรโทคอล MQTT MySQL ถูกติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเพื่อการจัดการฐานขอมูล ผูใชงานระบบแบงออกเปน ผูดูแลระบบและผูดูแลโรงเรือน ผูดูแล
ระบบจะจัดการระบบโดยเพ่ิมลบผูดูแลโรงเรอืน และอนุญาตใหผูดูแลโรงเรือนควบคุมโรงเรือน ผูดูแลโรงเรอืนสามารถตั้งคำสั่ง
อุณหภูมิของโรงเรือนและสามารถเขาถึงสถานะของโรงเรือนไดโดยใชคอมพิวเตอรจากระยะไกลผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร  

สำหรับการทดสอบระบบไดสรางโรงเรือนจำลองจำนวน 3 โรงเรือน ฟงกชันการถายโอนระบบไดรบัการทดสอบโดย
ใชวิธ ีลูปเปด จากผลการทดลองระบบสามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื ้นของฟารม และสถานะอุปกรณของฟารมบนเว็บ
เบราวเซอรหลังจากที่ผูดูแลโรงเรือนล็อกอินเขาสูระบบ ระบบควบคุมถูกทดสอบดวย การกำหนดคาคำสั่งอุณหภูมิ 34 องศา
เซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิเริ่มตนของฟารมคือ 30 องศาเซลเซียส ผลลัพธแสดงใหเห็นวาเวลาในการเขาสูสภาวะคงตัวคือ 267 
วินาทีซึ่งหมายความวาระบบสามารถควบคุมไดตามพารามิเตอรที่ออกแบบไว   
 

คำสำคัญ: ระบบควบคุมฟารมไก, เครือขายอินเทอรเน็ต, โพรโทคอล MQTT 
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Chicken Farm Control and Monitoring System Through Internet Network  

 
Pisit Wisutmetheekorn1*, Natthaphon Thongtrong2 and Pongsatorn Hanpadungkit3 

 

Abstract 
 

 This paper presents the development of chicken’s farm control system which can be controlled 

via the internet. The ESP32 microcontroller board is used for controlling the farm model which is consisted 

of heater and drive circuit to function as a heating system. The cooling system consists of a cooling pad 

and a fan that is controlled through relay. Moreover, a ventilation fan is also used for decreasing the internal 

farm's temperature. The DHT11 sensor is connected to the ESP32 microcontroller board for measuring 

temperature and humidity in the farm. The digital PI controller is built on the ESP32 microcontroller board 

for controlling the farm’s temperature. The farm environment’s data are sensed by the DHT11 sensor and 

data are transmitted to the computer server through the internet network. Node.js and Mosca program are 

installed on the computer server for acting as a MQTT broker to exchange data with the ESP32 

microcontroller board through the MQTT protocol. MySQL is installed on a computer server for database 

management purpose. The system users are divided into system’s administrator and a farm’s supervisor. 

The system’s administrator manages the system by add, delete the farm’s supervisor, and assign the 

permission for farm control. The farm’s supervisor can set the farm’s temperature command and can access 

the farm’s status through the remotely computer by using a web browser program. 

 For testing the system, three farm's model were built. The system transfer function was tested by 

using an open loop method for calculating the controller parameters. From the experimental results, the 

system can display farm’s temperature, humidity, and the farm’s devices status on the web browser after 

the farm's supervisor login to the system. The control system is tested by setting the temperature command 

to 34 degrees Celsius while the initial farm's temperature was 30 degrees Celsius. The result shows that the 

settling time is 267 seconds that means, the system can be controlled according to the designed parameters 

Keywords: Chicken’s farm control system, Internet network, MQTT protocol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

304

บทนำ 

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ถูกนำมาใชในงานดานตาง ๆ อยางกวางขวาง [1]-[3]  เชน ดานการแพทย 
ดานเกษตรกรรม ดานการขนสงคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิต เปนตน ระบบ IoT ทำใหผูใชงานระบบสามารถสั่งงาน 
และตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบท่ีถูกควบคุมไดจากระยะไกล มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ตลอดจนสามารถ
เก็บขอมูลสถานะการทำงานของระบบลงบนฐานขอมูลเพื่อการนำมาวิเคราะหการทำงานในภายหลังได   ปจจุบันเกษตรกร
นิยมเลี้ยงไกในโรงเรือนปดมากขึ้น อาหารและสภาพแวดลอมในโรงเรือนจะมีผลตอการเจริญเติบโตของไกท่ีเลี้ยง นอกจากนั้น
ยังมคีวามแตกตางของคาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเล้ียงไกในแตละชวงอายุอีกดวย [4]-[5]     ในงานวิจัย [6]-[7] ไดนำเสนอ
การสรางระบบควบคุมโรงเรือนดวยไมโครคอนโทรลเลอรและเทคโนโลยี IoT แตยังขาดความยืดหยุนในเรื่องของการเพ่ิม
โรงเรือนท่ีตองการควบคุมและจำนวนผูใชงานในระบบ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาระบบ IoT เพื่อควบคุมและเฝาระวังการทำงานของโรงเรือนแบบปดสำหรับ
การเลี้ยงไก โดยใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 เปนตัวควบคุม มีการควบคุมอุณหภูมิดวยอุปกรณตาง ๆ ชุดทำความ
เย็นประกอบดวย ปมน้ำ พัดลมทำความเย็น และพัดลมระบายอากาศ ที่สั่งงานผานรีเลย ชุดทำความรอนประกอบดวย 
ฮีตเตอรและวงจรขับ ผูใชงานระบบแบงเปน 2 ประเภท คือ ผูใชงานทั่วไปที่ทำหนาที่ดูแลโรงเรือนผานเว็บแอปพลิเคชัน หรือ
สั่งงานผานตูควบคุมที่โรงเรือน ผูใชอีกประเภทคือ ผูดูแลระบบ ทำงานผานเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มโรงเรือน และผูใชงานที่
ดูแลโรงเรือน   การควบคุมโรงเรือนแบงออกเปน โหมดการควบคมุแบบเปด-ปด และโหมดการควบคุมแบบอัตโนมัต ิ

 

วิธดีำเนนิการ 

 ในงานวิจัยไดจัดสรางโรงเรือนจำลอง จำนวน 3 โรงเรือน แตละโรงเรือนควบคุมดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

ESP32 มีเซนเซอรวัดอณุหภูมิ อุปกรณควบคุมอุณหภูม ิภาพรวมระบบแสดงดังรูปที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอรทำหนาที่ควบคุม
โรงเรือน มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง Node.js ทำหนาที่เปนเซิรฟเวอร และมีการติดตั้งซอฟตแวร Mosca MQTT Broker 
เปนตัวกลางรับสงขอมูลดวยโพรโทคอล MQTT ระหวางบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชงานระบบ
สามารถสั่งงานผานเว็บแอปพลิเคชัน มีการใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เพื่อจัดเก็บขอมูลของระบบ 
  

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 
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บทนำ 

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ถูกนำมาใชในงานดานตาง ๆ อยางกวางขวาง [1]-[3]  เชน ดานการแพทย 
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การสรางระบบควบคุมโรงเรือนดวยไมโครคอนโทรลเลอรและเทคโนโลยี IoT แตยังขาดความยืดหยุนในเรื่องของการเพ่ิม
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เย็นประกอบดวย ปมน้ำ พัดลมทำความเย็น และพัดลมระบายอากาศ ที่สั่งงานผานรีเลย ชุดทำความรอนประกอบดวย 
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รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบ 

อุปกรณควบคุมในโรงเรือนและการเชื่อมตอ  

 อุปกรณใ์นแตละโรงเรือนประกอบดวย อุปกรณทำความรอนคือ ฮีตเตอร และพัดลมเปาฮีตเตอรเพื่อกระจายความ

รอนอุปกรณทำความเย็น คือ ปมน้ำ พัดลมเปาลมเย็น และพัดลมระบายอากาศ ซึ่งอุปกรณเหลานี้ถูกสั่งงานผานโมดูลรีเลย
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยมีไดอะแกรมการเชื่อมตออุปกรณสวนตางๆเขาดวยกันดังรูปที่ 2  ในสวนของวงจรขับรีเลยมี
ออปโตคัปเปลอร PC817C เชื่อมตอระหวางบอรดไมโครคอนโทรลเลอรกับทรานซิสเตอรที่ขับรีเลยดังรูปที่ 3 โดยขา 2 ของ
ออปโตคัปเปลอรตอกับขา GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร กรณีส่ังให GPIO เปนลอจิก 0 จะทำให LED ดานอินพุตของออป
โตคัปเปลอรนำกระแส และทรานซิสเตอรดานเอาตพุตจะอยูในสภาวะ on เกิดกระแสไหลผานขดลวดรีเลย ทำใหหนาสัมผัส
รีเลยเปล่ียนตำแหนง จากนั้นอุปกรณที่ตออยูไดรับแรงดันและทำงาน    วงจรขับฮีตเตอรดังรูปที ่ 4 ประกอบดวยเพาเวอร
มอสเฟตถูกควบคุมดวยสัญญาณ PWM จากไมโครคอนโทรลเลอรและมีการแยกกราวนดดวยออปโตคัปเปลอร TLP 250 
แรงดันปรากฏที่ฮีตเตอรจะเปนสัญญาณพัลสที่มีความถี่คงที่ และการปรับความกวางของสัญญาณพัลสเทากับการปรับคา
แรงดันเฉล่ียที่ฮีตเตอรนั่นเอง  
 
ไมโครคอนโทรลเลอรและโปรแกรมควบคุม  

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆในโรงเรือน โดยผูใชงานสามารถ

สั่งไดจากเว็บแอปพลิเคชัน และการกดปุมที่ติดตั้งที่ตัวโรงเรือน โดยผังการทํางานของโปรแกรมควบคมุแสดงดังรูปที่ 5 การ

ทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรเริ ่มจากการรองขอเชื่อมตออินเทอรเน็ต จากนั้นมีการตรวจสอบการเชื่อมตอกับ MQTT 

Broker ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร เมื่อมีการเชื่อมตอแลวไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 จะทําการควบคุมอุปกรณใน

โรงเรือน และสงสถานะของอุปกรณรวมถึงคาอุณหภูมแิละความชื้นที่อานไดจากเซนเซอรในโรงเรือนสงไปยัง MQTT Broker 

เพื่อบันทึกคาลงฐานขอมูล ในกรณีที่มีการสั่งงานผานปุมกดหนาโรงเรือน ไมโครคอนโทรลเลอรจะทํางานตามการกดปุม และ

จะสงคาคําสั่งไปยงั MQTT Broker เพ่ือแสดงคาการทํางานบนเว็บแอปพลิเคชัน การควบคุมโรงเรือนแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีแรกเปนการควบคุมแบบเปด-ปด การทํางานแบบนี้การเปดปดอุปกรณตางๆในโรงเรือนจะทําโดยผานทาง

หนาจอเว็บแอปพลิเคชนั หรือการกดปุมท่ีโรงเรือน โดยหากเปนการส่ังงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 

ของแตละโรงเรือนจะอานคาคําส่ังแตละคาจาก MQTT Broker ตามที่ไดสมัครรับขอมูลไว    กรณีที่สอง เปนการทํางานแบบ

อัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอรจะอานคาคําสั่งอุณภูมิที่ถูกสงมาจาก MQTT Broker หรือที่ไดจากการกดปุมที่โรงเรือน โดย

ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมระบบใหไดอุณหภูมิตามคาคําสั่ง โดยใชตัวควบคุมแบบ PI ที ่เขียนเปนโปรแกรมบน

ไมโครคอนโทรลเลอร  สถานะการทํางานของอุปกรณในโรงเรือนทั้งสองกรณีจะถูกสงไปยัง MQTT Broker เพื่อบันทึกลง

ฐานขอมูล 

               

รูปท่ี 2 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเชื่อมตออุปกรณควบคุมในโรงเรือน            รูปท่ี 3 วงจรขบัรีเลยเพ่ือเปด-ปดอุปกรณ 
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รูปที่ 4 วงจรขับฮตีเตอรควบคุมดวยสญัญาณ PWM 
 

 
 

รูปท่ี 5 ผังโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 
 

การรบั-สงขอมูลในระบบดวยโพรโทคอล MQTT 

 ระบบควบคุมโรงเรือนที ่นำเสนอประกอบดวย 3 สวนคือ คอมพิวเตอรไคลเอนท (Client) ที่ผ ู ใชงานใชเว็บ

เบราวเซอรเรียกใชเว็บแอปพลิเคชันบนเซิรฟเวอรเพื่อสั่งงานระบบ คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่ติดตั้งโปรแกรม Mosca MQTT 

Broker และบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ที่ทำหนาที่ควบคุมโรงเรือน การสื่อสารขอมูลในสวนตางๆที่ใชโพรโทคอล 

MQTT จะแบงเปน 2 หัวขอ (Topic)  โดยหัวขอแรกคือ order1 เกิดเมื่อผูใชงานระบบจะสั่งงานผานเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ

เรียกใช API บนเครื่องเซิรฟเวอรทำการสงขอมูล (publish) คำสั่งไปยัง MQTT Broker โดยผูรับขอมูลในหัวขอ order1 ก็คือ

ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ที่จะรบัขอมูลเพ่ือเปนคำสั่งในการควบคุมโรงเรือน หัวข อท ี ่สอง ค ือ status1 ผูสงข อม ูลคือ

ไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ที่อานคาอุณหภูมิ, คาความชื้นและสถานะของอุปกรณในโรงเรือนสงไปยัง MQTT Broker โดยมี

ผูรับขอมูลเปน API บนเซิรฟเวอร เพื่อรับขอมูลไปบันทึกลงบนฐานขอมูลของระบบ โดยการรับสงขอมูลดวยโพรโทคอล 

MQTT [7] ในระบบแสดงดงัรูปที่ 6 
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MQTT [7] ในระบบแสดงดงัรูปที่ 6 

      
                            ก)                                                                          ข) 

รูปที่ 6 การรับสงขอมูลในระบบดวยโพรโทรคอล MQTT ก) หัวขอ order1 และ ข) หัวขอ status1 
 

 
 

รูปท่ี 7 ฐานขอมูลของระบบ 
เว็บแอปพลิเคชันและฐานขอมูลระบบ 

 เว็บแอปพลิเคชันของระบบใช Node.js เปนแบ็คเอ็นด และ Express.js พัฒนาสวนฟรอนเอ็นดซึ่งเปนภาษาจาวา
สคริปต มีการใชโปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานขอมูล มีการกำหนดสิทธิผูใชงานเปน 2 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ และ
ผูดูแลโรงเรือน โดยในระบบสามารถมีโรงเรอืนไดหลายโรงเรือน และผูดูแลโรงเรือน 1 คนสามารถดูแลไดหลายโรงเรอืน หนาที่
ของผูดูแลระบบ คือ ใชงานเว็บแอปพลเิคชันเพื่อการเพ่ิม-ลด โรงเรือนในระบบ ผูดูแลโรงเรือน และกำหนดสิทธิผูดูแลโรงเรือน
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การควบคุมโรงเรือนที่ไดรับมอบหมาย ฐานขอมูลระบบประกอบไปดวยตารางดังในรปูที่ 7 โดยแตละตารางเกบ็ขอมูล ดังนี้ 

 ตาราง accounts เก็บช่ือผูใชงานในระบบ 

 ตาราง house เก็บช่ือโรงเรือน และขอมูลอุปกรณในโรงเรือน 

 ตาราง loghouse เก็บชื่อผูใชงานที่เขามาแกไขขอมูลสถานะของโรงเรือน  

 ตาราง logusecare กำหนดสิทธิผูใชงาน 

 ตาราง tbl_messages เก็บคาอุณภูมิและความช้ืน และสถานะอุปกรณในโรงเรือน 
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การควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนดวยระบบวงปด 

 การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนในโหมดการควบคุมแบบอัตโนมัตินั้นจะเปนการควบคุมแบบวงปด โดยมีการอานคา
อุณหภูมิของโรงเรือนและคาคำสั่งอุณหภูมิที่ผูดูแลโรงเรือนสั่งงานผานเว็บแอปพลิเคชัน หรือปุมกดที่หนาปทมของโรงเรือน 
โดยทั้งสองดังกลาวจะนำมาคำนวณคาผิดพลาดและนำไปคำนวณสัญญาณควบคุมวงจรขับฮีตเตอรดวยตัวควบคุมแบบพีไอ (PI 
Controller) ที่เขียนขึ้นบนไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 โดยไดอะแกรมการคำนวณสัญญาญควบคุมของตัวควบคุมแสดงดงั
รูปที่ 8 และสมการของตัวควบคุมพีไอที่ทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร คือ 
 

             u(n) = Kp e(n) + Ki s(n)                                                    (1)  
และ                                                                     s(n) = s(n-1) + e(n)                                                          (2) 
 
เมื่อ e(n) คือคาผิดพลาดของการควบคุมอุณหภูมิของการสุมคาครั้งท่ี n 
      s(n) คือผลการอินทิกรัลคาผิดพลาด e(n) ตั้งแตเริ่มทำงานจนถึงการสุมสัญญาณครั้งที่ n  
      u(n) คือคาสัญญาณควบคุมที่คำนวณไดของการสุมครั้งท่ี n ซึ่งก็คือเวลาปจจุบัน 
      Kp   คือคาพารามิเตอรตัวควบคุมเทอมสัดสวน  
      Ki    คือคาพารามิเตอรตัวควบคุมเทอมอินทิกรัล 
 

การคำนวณคาพารามิเตอรตัวควบคุมใชวิธีการที่เรียกวา Direct Synthesis ซึ่งนำเสนอในเอกสารอางอิง [8] โดยมี
การทดสอบระบบวงเปดเพื่อการหาฟงกชันถายโอนของระบบกอน ดวยการกำหนดคาดิวตี้ไซเคิลสัญญาณ PWM วงจรขับ 
ฮีตเตอรเทากับ 80% ลงในโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสั่งงานวงจรขับฮีตเตอร ที่กำหนดคาดิวตี้ไซเคลิเปน 80% นี้
เพื ่อใหระบบวงเปดเขาสูสภาวะคงตัวใชเวลานอย   จากนั ้นใชระบบนำคาอุณหภูมิโรงเรือนที ่วัดไดมาพล็อตกราฟและ
คำนวณหาฟงกชันถายโอน โดยประมาณเปนระบบอันดับหนึ่ง ซึ่งโรงเรือนจำลองทั้ง 3 ที่จัดสรางขึ้นมีฟงกชันถายโอนที่
แตกตางกันเล็กนอย ทำใหคาพารามิเตอรตัวควบคุมที่คำนวณไดมีคาแตกตางกันดังในตารางท่ี 1 
 

 

รูปที่ 8 ไดอะแกรมการควบคุมอุณหภมูิของระบบ 

 
                        ตารางที่ 1 ฟงกชันถายโอนและพารามเิตอรตวัควบคุมของโรงเรือนจำลอง 

โรงเรือน ฟงกชันถายโอน 
พารามิเตอรตัว

ควบคุม 
Kp Ki 

โรงเรือนที่ 1 
0.086

600s + 1
 115.915 0.193 

โรงเรือนที่ 2 
0.087

560s + 1
 114.613 0.2046 

โรงเรือนที่ 3 
0.0931
660s + 1

 102.369 0.1626 
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e(n) u(n)

ESP32 Microcontroller Board
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การควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนดวยระบบวงปด 
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รูปที่ 8 ไดอะแกรมการควบคุมอุณหภมูิของระบบ 

 
                        ตารางที่ 1 ฟงกชันถายโอนและพารามเิตอรตวัควบคุมของโรงเรือนจำลอง 
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ผลการวิจยัและการอภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบระบบที่พฒันาขึ้น ไดจัดสรางโรงเรือนจำลองจำนวน 3 โรงเรือน มีลักษณะดังรูปที่ 9 โดยที่โรงเรือนจำลอง
จะมีคียแพดเพื่อใหผูใชงานสั่งงานและจอแสดงผลแอลซีดีแสดงสถานะการทำงานที่โรงเรือนไดอีกทางหนึ่ง สวนหนาจอของเว็บ
แอปพลิเคชันในรูปที่ 10 ก) เปนหนาจอขณะที่ผูดูแลระบบเขาใชงาน โดยจะมีแท็บเมนูดานบนเพื่อการจัดการระบบ เชน การ
เพิ่มโรงเรือน การเพิ่มผูดูแลโรงเรือน  และการเลือกแสดง Dashboard ซ่ึงจะเปนการแสดงกราฟ อุณหภูมิ ความชื้นของโรงเรือน 
และสถานะการทำงานของอุปกรณของโรงเรือน (ปมน้ำ ฮีตเตอร และพัดลม) สวนในรูปที ่10 ข) เปนรูปหนาจอขณะตรวจสอบ
วาในระบบมีจำนวนโรงเรือนเทาใด 
 

      
 

รูปท่ี 9 โรงเรือนจำลองและหนาปทมเพื่อการส่ังงานที่โรงเรือน 

การทดสอบการควบคุมอุณหภูมิ 

 ทดสอบโดยกำหนดคำสั่งในแบบการเพิ่มอุณหภูมิและการลดอุณหภูมิ มีการบันทึกคาอุณหภูมิโรงเรือนตอนเริ่มตน 

คาคำสั่งอุณหภูมิและสังเกตระยะเวลาการเขาสูสภาวะคงตัว โดยทดลองกับทั้ง 3 โรงเรือน แตละโรงเรือนแบงออกเปน 2 กรณี 

คือ กรณีเพิ่มอุณหภูมิ และกรณีลดอุณหภูมิ กราฟผลตอบสนองจากหนาจอของระบบ แสดงดังรูปที่ 11 ถึงรูปที่ 16 และสรุป

คาเปนตัวเลขดังตารางที่ 2 

       

                                            ก)                                                                                         ข) 

รูปท่ี 10 หนาเว็ปแอปพลิเคชัน ก) หนาจอ Dashboard และ ข) หนาจอแสดงจำนวนโรงเรอืนในระบบ 
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รูปท่ี 11 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 1 ดวยคำสั่ง 34 °C มีอุณหภูมิเริ่มตน 30 °C 

 

 

รูปที่ 12 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 1 ดวยคาคำสั่ง 30 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 34.1 °C 
 

 

รูปที่ 13 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 2 ดวยคาคำสั่ง 34 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 30.1 °C 
 

 

รูปท่ี 14 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 2 ดวยคาคำสั่ง 29 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 32 °C 
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รูปท่ี 11 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 1 ดวยคำสั่ง 34 °C มีอุณหภูมิเริ่มตน 30 °C 

 

 

รูปที่ 12 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 1 ดวยคาคำสั่ง 30 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 34.1 °C 
 

 

รูปที่ 13 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 2 ดวยคาคำสั่ง 34 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 30.1 °C 
 

 

รูปท่ี 14 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 2 ดวยคาคำสั่ง 29 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 32 °C 

 
 

รูปที่ 15 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 3 ดวยคาคำสั่ง 29 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 25.5 °C 
 

 
 

รูปที่ 16 ผลการควบคุมอุณหภูมโิรงเรือน 3 ดวยคาคำสั่ง 30 °C มีอุณหภูมิเร่ิมตน 34.1 °C 

          ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมอุณหภูม ิ

ลักษณะคำสั่งอุณหภมู ิ
คาอุณหภูมิโรงเรือน 
ตอนเร่ิมตน (°C) 

คาคำสั่งอุณหภูม ิ(°C) 
เวลาเขาสูสภาวะ 

คงตัว (s) 

โรงเรือน 1 
 

เพิ่มอุณหภูม ิ 30 34 267 
ลดอุณหภูม ิ 34.1 30 142 

โรงเรือน 2 
เพิ่มอุณหภูม ิ 30.1 34 275 
ลดอุณหภูม ิ 32 29 100 

โรงเรือน 3 
เพิ่มอุณหภูม ิ 25.5 29 290 
ลดอุณหภูม ิ 34.1 30 158 

 

 จากผลการทดลองการควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือน เมื่อพจิารณาโรงเรือนที่ 1 กรณีเพิ่มอุณหภูมิ ตอนเริ่มตนคา

อุณหภูมิภายนอกและภายในโรงเรอืนมีคาเทากันคือ 30°C มีการกำหนดคาคำสั่งอุณหภูมิ 34°C ซึ่งผลการควบคุมในรูปที่ 11 

พบวาเวลาเขาสูสภาวะคงตัวคือ 267 วินาที ซึ่งกรณีเพิ่มอุณหภูมิใชตัวควบคุมแบบ PI ทำใหกราฟอุณหภูมิคอนขางคงที่ดวย

คุณสมบัติของตัวควบคมุแบบพีไอตอระบบนี้ที่ทำใหคาผิดพลาดที่เวลาคงตัวมีคาเขาใกลศูนย สวนในการกรณีลดอุณหภูมิตอน

เริ่มตนคาอุณหภูมภิายนอก 29°C และภายในโรงเรือนมีคาเทากับ 31.1°C ซึ่งอุณหภูมิสูงกวาภายนอกโรงเรือนเล็กนอย มีการ

กำหนดคาคำสั่งอุณหภูมิ 27°C ซึ่งผลการควบคุมในรูปที่ 12 พบวาเวลาเขาสูสภาวะคงตัวคือ 101 วินาที โดยที่ลักษณะ

ผลตอบสนองการควบคุมกรณีลดอณุหภูมมิีความแตกตางออกไปโดยมีผลตอบสนองท่ีรวดเรว็กวา  เนื่องจากในตอนที่คำส่ังเปน

การลดคาอุณหภูมินั้นระบบที่ทำงานจะเปนระบบทำความเยน็ซึ่งไมไดมีการควบคุมแบบเชิงเสนเหมือนกรณีการเพ่ิมอุณหภูมิที่

ใชตัวควบคุมแบบพีไอ แตจะใชการควบคุมแบบ on-off เพื่อส่ังงานปมน้ำและพัดลมระบายอากาศนั่นเอง  
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 บทความวิจัยนี้ไดนำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
ESP32 เปนตัวควบคุมโรงเรือน ผูใชงานที่เปนผูดูแลโรงเรือนสามารถควบคุมอุปกรณภายในโรงเรือนไดอยางสะดวกผานการใช
งานเว็บแอปพลิเคชัน หรือการกดปุมที่ชุดควบคุมที่ติดตั้งบริเวณโรงเรือน  ผูใชงานที่เปนผูดูแลโรงเรือนสามารถสั่งงานและ
ตรวจสอบสถานะโรงเรือนผานเว็บแอปพลิเคชันได  สวนผูดูแลระบบสามารถเพิ่มโรงเรือนในระบบ สามารถเพิ่มและกำหนด
สิทธิผูดูแลโรงเรือนได และยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของโรงเรือนทั้งหมดในระบบไดอีกดวย การออกแบบตัว
ควบคุมดวยวิธี Direct synthesis กับโรงเรือนที่มีการประมาณฟงกชันถายโอนดวยระบบอันดับหนึ่ง เปนผลใหสมการตัว
ควบคุมที ่ไดเปนตัวควบคุมชนิดพีไอ จากการทดสอบพบวาสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนเล็กนอย ความเร็วในการเขาสูคาคำสั่งของอุณหภูมิจะขึ้นกับบางปจจัย เชน อุณหภูมิภายนอกโรงเรือน หรือ
ขอจำกัดของอุปกณที่ติดตั้งภายในโรงเรือน เชน ฮีตเตอรที่มีขนาดกำลังวัตตต่ำ ไมเหมาะกับขนาดโรงเรือน ทำใหการเพิ่ม
อุณหภูมิภายในโรงเรอืนใชเวลานานเกินไปในบางกรณี สวนการควบคุมแบบลดคาอุณหภูมิ จะเปนการควบคุมดวยการ on-off 
อุปกรณชวยระบายความรอน ทำใหผลตอบสนองมีความแตกตางไปจากการควบคุมท่ีมีการเพิ่มคาอุณหภูมิ  
 การนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชกับโรงเรือนจริงจะชวยใหผูเลี้ยงไกสามารถปรับอุณหภูมิโรงเรือนใหเหมาะสมกับแตละ
ชวงอายุของไกที่เลี้ยง แตจะตองเปลี่ยนขนาดอุปกรณใหเหมาะสมกับขนาดโรงเรือน เชน ขนาดปมน้ำ ขนาดพัดลมระบาย
ความรอน และขนาดฮีตเตอร เปนตน ซึ่งฮารดแวรในระบบนี้สามารถรองรับการทำงานกับโหลดที่แรงดันไฟฟา 220 V ได 
อยางไรก็ตามจะตองมีการคำนวณคาพารามิเตอรตัวควบคุมอุณหภูมิใหม ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใหมี
หนาจอสวนการปรับคาพารามิเตอรตัวควบคุมของแตละโรงเรือน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใชกับฟารมที่มีหลาย
โรงเรือนได เพียงแตตองมีการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมพ้ืนที่ 
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 บทความวิจัยนี้ไดนำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
ESP32 เปนตัวควบคุมโรงเรือน ผูใชงานที่เปนผูดูแลโรงเรือนสามารถควบคุมอุปกรณภายในโรงเรือนไดอยางสะดวกผานการใช
งานเว็บแอปพลิเคชัน หรือการกดปุมที่ชุดควบคุมที่ติดตั้งบริเวณโรงเรือน  ผูใชงานที่เปนผูดูแลโรงเรือนสามารถสั่งงานและ
ตรวจสอบสถานะโรงเรือนผานเว็บแอปพลิเคชันได  สวนผูดูแลระบบสามารถเพิ่มโรงเรือนในระบบ สามารถเพิ่มและกำหนด
สิทธิผูดูแลโรงเรือนได และยังสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของโรงเรือนทั้งหมดในระบบไดอีกดวย การออกแบบตัว
ควบคุมดวยวิธี Direct synthesis กับโรงเรือนที่มีการประมาณฟงกชันถายโอนดวยระบบอันดับหนึ่ง เปนผลใหสมการตัว
ควบคุมที ่ไดเปนตัวควบคุมชนิดพีไอ จากการทดสอบพบวาสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนเล็กนอย ความเร็วในการเขาสูคาคำสั่งของอุณหภูมิจะขึ้นกับบางปจจัย เชน อุณหภูมิภายนอกโรงเรือน หรือ
ขอจำกัดของอุปกณที่ติดตั้งภายในโรงเรือน เชน ฮีตเตอรที่มีขนาดกำลังวัตตต่ำ ไมเหมาะกับขนาดโรงเรือน ทำใหการเพิ่ม
อุณหภูมิภายในโรงเรอืนใชเวลานานเกินไปในบางกรณี สวนการควบคุมแบบลดคาอุณหภูมิ จะเปนการควบคุมดวยการ on-off 
อุปกรณชวยระบายความรอน ทำใหผลตอบสนองมีความแตกตางไปจากการควบคุมท่ีมีการเพิ่มคาอุณหภูมิ  
 การนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชกับโรงเรือนจริงจะชวยใหผูเลี้ยงไกสามารถปรับอุณหภูมิโรงเรือนใหเหมาะสมกับแตละ
ชวงอายุของไกที่เลี้ยง แตจะตองเปลี่ยนขนาดอุปกรณใหเหมาะสมกับขนาดโรงเรือน เชน ขนาดปมน้ำ ขนาดพัดลมระบาย
ความรอน และขนาดฮีตเตอร เปนตน ซึ่งฮารดแวรในระบบนี้สามารถรองรับการทำงานกับโหลดที่แรงดันไฟฟา 220 V ได 
อยางไรก็ตามจะตองมีการคำนวณคาพารามิเตอรตัวควบคุมอุณหภูมิใหม ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใหมี
หนาจอสวนการปรับคาพารามิเตอรตัวควบคุมของแตละโรงเรือน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใชกับฟารมที่มีหลาย
โรงเรือนได เพียงแตตองมีการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 
 การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมีความสำคัญมาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่นา่สนใจ 
เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะใช้งาน มีความยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาและ
ออกแบบชุดควบคุมการตามรอยจุดกำลังสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของโซล่าเซลล์ การดำเนินการ
เริ่มจากการออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่โดยใช้วงจรบัคคอนเวอเตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผง
โซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์และจำลองการทำงานของชุดควบคุมการ
ประจุไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB และ PSIM งานวิจัยนี้ได้เสนอการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธีการรบกวนและสังเกต ซึ่ง
จะสร้างชุดทดสอบวิธีการดังกล่าวเพียงอาศัยอัลกอริทึมเพื่อกำหนดค่าวัฏจักรหน้าที่โดยจะทำการเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าใน
คาบเวลาปัจจุบันกับคาบเวลาก่อนเป็นการตรวจสอบตลอดเวลาว่าตอนน้ีระบบทำงานอยู่ในจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้วหรือไม่ 
เพื่อท่ีจะได้ทำการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยทดสอบด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนแรงดัน
อินพุตเป็นค่าต่างๆ เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงอาทิตย์กับอุณหภูมิในแต่ละช่วงและทำการหาค่าวัฏจักร
หน้าท่ีที่เหมาะสมที่สุดของชุดทดสอบ จากนั้นทดสอบหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่ต่อเวลาของชุดควบคุมประจุไฟฟ้า
ด้วยวิธีการป้อนแรงดันอินพุตคงที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ ผลการทดสอบการทำงานของชุดควบคุมประจุแบตเตอรี่ พบว่า ชุด
ควบคุมประจุสามารถดึงพลังงานประจุลงแบตเตอรี่ได้มากกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดถึง 37% และมีความสามารถในการ
ชาร์จประจุแบตเตอรี่ให้เต็มพิกัดใช้เวลาน้อยกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดที่ไม่มีการตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง  
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Abstract 

 Energy conservation and renewable energy are very important. Solar energy is interesting because 
this energy is sustainable and endless. This research focused on the control system with Maximum Power 
Point Tracking (MPPT) for solar cell. This research started at designing the system of charge control for 
batteries by using the Buck converter circuit to reduce the voltage from the solar panel to a voltage suitable 
for charging 12 Volt battery and simulating the system of charge control for batteries by using the program 
called MATLAB and PSIM. This study presented a maximum power point tracking technique called perturb 
and observe method. This charge depended on an algorithm to determine the duty cycle by comparison 
of current and previous power was constantly checking whether the system was operating at its peak power 
point. In ordered to increase or decrease the voltage of the solar panel to charge the battery. Testing the 
charge controller by modifying the input voltage to different values. Liked the change of solar intensity and 
temperature in each range and determine the duty cycle value suitable for the MPPT P&O charger. Then 
tested the battery charge performance of the charge controller by feeding a constant input voltage to charge 
the battery. The result showed that the MPPT P&O charger can provide power from the solar cell for charging 
batteries with up to 37% more energy efficiency in terms of energy than conventional chargers on the 
market and takes less than 1 hour to charge the battery than conventional chargers without the Maximum 
Power Point Tracking. 
 
Keywords:  Solar Energy, Buck Converter Circuit, Maximum Power Point Tracking (MPPT)
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for charging 12 Volt battery and simulating the system of charge control for batteries by using the program 
called MATLAB and PSIM. This study presented a maximum power point tracking technique called perturb 
and observe method. This charge depended on an algorithm to determine the duty cycle by comparison 
of current and previous power was constantly checking whether the system was operating at its peak power 
point. In ordered to increase or decrease the voltage of the solar panel to charge the battery. Testing the 
charge controller by modifying the input voltage to different values. Liked the change of solar intensity and 
temperature in each range and determine the duty cycle value suitable for the MPPT P&O charger. Then 
tested the battery charge performance of the charge controller by feeding a constant input voltage to charge 
the battery. The result showed that the MPPT P&O charger can provide power from the solar cell for charging 
batteries with up to 37% more energy efficiency in terms of energy than conventional chargers on the 
market and takes less than 1 hour to charge the battery than conventional chargers without the Maximum 
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บทนำ 
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที ่สำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่งและอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ เนื ่องในปัจจุบันนี ้มีการขยายตัวอย่ างรวดเร็วของประชากรในโลก ในขณะที ่แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดจึงมีการคำนึงถึงพลังงานทดแทนท่ีจะผลิตไฟฟ้าในหลายรปูแบบไมว่่าจะเป็นพลงังานไฟฟ้าจากเขื่อน 
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน และพลังงานท่ีมีอย่างมหาศาลคือพลังงานแสงอาทิตย์ [1] การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญแหล่งหนึ่งที่ไม่มีวันหมด และส่วนที่ได้นำมาใช้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาพรวมโดยทั่วไป
ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบออนกริด (On grid System) ซึ่งประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟ
ให้กับอินเวอเตอร์แปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า แต่
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบออฟกริด (Off grid system) จะประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับคอนโทลชาร์จแล้วต่อเข้ากับ
แบตเตอรี่เพื่อเก็บกระแสไฟเอาไว้และไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

งานวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดซึ่งเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ในตัวเองหรือ
เป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบพลงังานไฟฟ้าจากส่วนกลางเพื่อจ่ายหรอืใช้พลังงาน โดยจะนำกระแสไฟท่ีได้จากแผงโซลา่
เซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่แล้วนำไฟจากแบตเตอรี่ต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟกระแสตรงและทำการศึกษาส่วน
ของวงจรที่ใช้ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ การควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่มีส่วนใหญ่จะเลือกใช้วงจรบัคคอนเวอเตอร์ (Buck 
converter) หรือ บัคบูสต์คอนเวอเตอร์ (Buck-Boost converter) ร่วมกับวิธ ีการควบคุมการตามรอยจุดกำลังสูงสุด 
(Maximum Power Point Tracking: MPPT) สำหรับงานวิจัยนี้จะเลือกใช้วงจรบัคคอนเวอเตอรร์่วมกับวิธีการควบคุมการตาม
รอยจุดกำลังสูงสุด [2-4] เนื่องจากวงจรไม่ซับซ้อนและในกรณีที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีค่าแรงดันมากกว่าแรงดันของ
แบตเตอร่ี ซึ่งวงจรบัคคอนเวอเตอร์มีหน้าที่ช่วยลดทอนระดับแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตให้มีค่าต่ำกว่าหรือมีค่าเท่ากับ
แรงดันไฟฟ้าทางด้านอินพุตเพื่อทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วยิ่งข้ึน  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมการตามรอยจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้
วงจรบัคคอนเวอเตอร์ [5] 

 
การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน 

ภาพรวมของระบบ MPPT ของโซล่าเซลล์ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ให้ชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าโดยใช้วงจรคอนเวอเตอร์ (Converter circuit) มีหน้าที่ในการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับ
จากโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อควบคุมการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่และไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ควบคุมการ
ทำงานของวงจรคอนเวอเตอร์ วงจรขับเกต การตัดต่อโหลดและการตัดต่อการประจุแบตเตอรี่รวมถึงการเช่ือมต่อกับระบบตาม
รอยจุดกำลังสูงสุด โดยใช้วิธีเทียบรบกวนและสังเกต (P&O method) [2, 3] โดยสัญญาณเอาต์พุตจะนำมาประยุกต์ใช้กับวงจร
แปลงผันแบบบัคเพื่อหาจุดกำลังสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์และเนื่องจากเป็นระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแหล่งพลังงานสำรอง ซึ่งในที่น้ีก็คือแบตเตอรี่  

แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์ คือ Solar ESUN universal ขนาด 10 W มีค่าพารามิเตอร์ของแผง 
โซล่าเซลล์แสดงในตารางที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะของแผงโซล่าเซลล์จะพิจารณาเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับเซลล์แสงอาทิตย์
จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตามความเข้มแสงที ่ตกกระทบซึ ่งจะสามารถแสดงกราฟคุณลักษณะของก ำลังไฟฟ้า 
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการกำหนดความเข้มแสงท่ีค่ามาตราฐานท่ี 1000 W/m2 และอุณหภูมิที่ 
25 °C แสดงได้ดังรูปที่ 2 ซึ่งได้แสดงการจำลองคุณลักษณะของกำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงและ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง [2, 3] 
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รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมภาพรวมของระบบ MPPT ของโซล่าเซลล ์
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ของยี่ห้อ Solar ESUN universal ขนาด 10 วัตต์ 

ช่ือ คุณลักษณะ 
Maximum power 10 W 
Maximum voltage 18.02 V 
Maximum current 0.57 A 
Open circuit voltage 21.71 V 
Short circuit current 0.68 A 
Operating temperature -40oC to +85oC 

 

  
 

รูปที่ 2 กราฟคุณลักษณะกำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่อุณหภมูิ 25oC และความเข้มแสง 1000 W/m2 

 
 การออกแบบหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรบัคคอนเวอเตอร์ เพื่อประจุแบตเตอรี่โดยใช้แหล่งพลังงานจากแผงโซล่า
เซลล์โดยการออกแบบนี้จะทำการลดระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากการติดตามหาค่ากำลังไฟฟ้าสงูสุดจากแผงโซล่าเซลล์
และยังสามารถรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้าที่ทางออกให้คงที่ โดยในการออกแบบนั้นจะต้องทำการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

317

VPV

L

CVoltage 
sensor

Current 
sensor

 P&O
Algorithm

IPV

+

VoVPV

+

-

IPV +

-

BUCK CONVERTER

PWMPV Panel

1k

1k

S

G

D

SS5080

1N5819

IRF4905

MPPT controller

BATTERY

 
 

รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมภาพรวมของระบบ MPPT ของโซล่าเซลล ์
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ของยี่ห้อ Solar ESUN universal ขนาด 10 วัตต์ 

ช่ือ คุณลักษณะ 
Maximum power 10 W 
Maximum voltage 18.02 V 
Maximum current 0.57 A 
Open circuit voltage 21.71 V 
Short circuit current 0.68 A 
Operating temperature -40oC to +85oC 

 

  
 

รูปที่ 2 กราฟคุณลักษณะกำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่อุณหภมูิ 25oC และความเข้มแสง 1000 W/m2 

 
 การออกแบบหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรบัคคอนเวอเตอร์ เพื่อประจุแบตเตอรี่โดยใช้แหล่งพลังงานจากแผงโซล่า
เซลล์โดยการออกแบบนี้จะทำการลดระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากการติดตามหาค่ากำลังไฟฟ้าสงูสุดจากแผงโซล่าเซลล์
และยังสามารถรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้าที่ทางออกให้คงที่ โดยในการออกแบบนั้นจะต้องทำการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์

ต่างๆ ในวงจร ได้แก่ ค่าตัวเหนี่ยวนำ (L) ไดโอดและค่าตัวเก็บประจุ (C) ของวงจร โดยมีค่าพารามิเตอร์และข้อกำหนดที่ใชใ้น
การออกแบบวงจรบัคคอนเวอเตอร์ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบวงจรบัคคอนเวอเตอร์ 

พารามิเตอร ์ ค่าพารามิเตอร ์
Input voltage (Vinput) 18 V 
Output voltage (Voutput) 13.8 V 
Load resistance (R) 40 Ω 
Output power (Pout) 10 W 
ความถี่สวิตช ์(fsw) 20 kHz 
Ripple voltage (ΔV) 0.138 V 

ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) 230 µH 
ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 25 µF 

 
 การจำลองการทำงานการหากำลังไฟฟ้าสูงสุด ทำโดยวิธีการรบกวนและสังเกต หลักการของวิธีนี้ คือ ทำงานเป็น
คาบเวลาโดยทำการปรับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวคือขั้นตอนการรบกวน หลังจากนั้นจะทำการวัด
กำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่ได้จากการรบกวน แล้วทำการเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้า ในคาบเวลาปัจจุบันกับคาบเวลาก่อน 
เพื่อเพ่ิมหรือลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ การหาจุดจ่าย กำลังไฟฟ้าสูงสุดวิธีนี้มีอัลกอริทึมที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงใน
การหาจุดจ่ายกำลังสูงสุด ดังรูปที่ 3 

V(k)-V(k-1)>0

D++

To Switch

 P(k)=V(k)*I(K)

P(k) - P(k-1) >0
NO

YES

YES

YESNONO

V(k)-V(k-1)>0

Measure
V(k),I(K)

Delay P(k) and V(k) by k-1 
Instant P(k-1) and V(k-1)

Start

D++ D-- D--

 
รูปที่ 3 แผนภาพการตามรอยกำลงัสูงสุดด้วยวิธีการรบกวนและการสังเกต (P&O) [2] 
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บอร์ด มโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino UNO R3

SD card module

Buck 
converter

16x2 LCD DISPLAY

PV Panel

Current 
sensor#1

voltage 
sensor#1

Light sensor Clock 
module

voltage 
sensor#2

Current 
sensor#2

Battery  
รูปที่ 4 แผนภาพฮาร์ดแวร์ของระบบ 

 
วิธีการทดลอง 

 ทดสอบการทำงานวงจรประจุแบตเตอรี ่โดยใช้การควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า ด้านอินพุตเป็นค่าต่างๆ 
เปรียบเสมือนกับความเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิในแต่ละช่วง โดยอินพุตของชุดทดสอบจะใช้แหล่งจ่าย
กระแสตรง (Power supply) ส่วนเอาต์พุตของชุดทดสอบคือแบตเตอรี่ จากนั้นจะนำไปหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่
ต่อเวลาของชุดควบคุมการะประจุไฟฟ้าแล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับชุดทดสอบทั่วไปท่ีไม่มีการตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด 
 

วงจรบัคคอนเตอร์

วงจรตรวจจับกระแสและแรงดัน

บอร์ด มโครคอนโทรลเลอร์

โมดูล Clock/memory SD card/
เซนเซอร์วัดความเข้มแสง

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 (ก) ชุดทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O (ข) การทดลองชุดทดสอบในการประจุแบตเตอรี่ 
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บอร์ด มโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino UNO R3

SD card module

Buck 
converter

16x2 LCD DISPLAY

PV Panel

Current 
sensor#1

voltage 
sensor#1

Light sensor Clock 
module

voltage 
sensor#2

Current 
sensor#2

Battery  
รูปที่ 4 แผนภาพฮาร์ดแวร์ของระบบ 

 
วิธีการทดลอง 

 ทดสอบการทำงานวงจรประจุแบตเตอรี ่โดยใช้การควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า ด้านอินพุตเป็นค่าต่างๆ 
เปรียบเสมือนกับความเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิในแต่ละช่วง โดยอินพุตของชุดทดสอบจะใช้แหล่งจ่าย
กระแสตรง (Power supply) ส่วนเอาต์พุตของชุดทดสอบคือแบตเตอรี่ จากนั้นจะนำไปหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่
ต่อเวลาของชุดควบคุมการะประจุไฟฟ้าแล้วนำผลไปเปรียบเทียบกับชุดทดสอบทั่วไปท่ีไม่มีการตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด 
 

วงจรบัคคอนเตอร์

วงจรตรวจจับกระแสและแรงดัน

บอร์ด มโครคอนโทรลเลอร์

โมดูล Clock/memory SD card/
เซนเซอร์วัดความเข้มแสง

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 (ก) ชุดทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O (ข) การทดลองชุดทดสอบในการประจุแบตเตอรี่ 

DC Power Supply แบตเตอร่ี 12V

+
-

Current 
sensor#2

+
-

Current 
sensor#1

Voltage 
sensor#2

Voltage 
sensor#1  

 

รูปที่ 6 ชุดทดสอบการตามรอยจดุกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O 
 

ผลการทดลอง 
 จากการหาค่าของแรงดันอ้างอิง (prevV) และค่าวัฏจักร (deltaD) ที่เหมาะสมที่สุดของชุดทดสอบการตามรอยจุด
กำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O โดยการปรับค่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ปรับแรงดันตั้งแต่ 10 – 18 V และปรับค่า
ค่าวัฏจักรเป็น 0.05 - 0.1 แล้วนำผลการทดลองที่ได้มาพลอตกราฟเปรียบเทียบกันพบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดกับชุดทดสอบการ
ตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O คือ การกำหนดแรงดันอ้างอิงที่ 16 โวลต์ และค่าวัฏจักรหน้าที่ท่ี 0.1 ดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบหาค่าวฏัจักรหน้าที่ท่ีเหมาะสมสำหรับชุดทดสอบ 
 
 เมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่ต่อเวลาของชุดควบคุมประจุไฟฟ้า ทดสอบโดยวิธีการปรับเปลี่ยน
ค่าแรงดันช่วงการทำงานด้านอินพุตที่ 14 V และ 16 V โดยอินพุตของชุดทดสอบจะใช้แหล่งจ่ายกระแสตรง ส่วนเอาต์พุตของ
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ชุดทดสอบคือแบตเตอรี่ขนาด 12 V ขนาดความจุ 0.5 ah เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ที่แรงดันประมาณ 7 ถึง 8 V ซึ่งจะใช้ค่าแรงดัน
อ้างอิงที่ 16 V และค่าวัฏจักรหน้าท่ีที่ 0.1 ที่ได้จากการทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O และนำไปเปรียบเทียบ
ผลกับชุดทดสอบทั่วไปที่ไม่มีการตามรอยจุดกำลังสูงสุด PWM charge controller และ HCW-M635 module จะได้ดังรูปท่ี  
และรูปที่   

  
PWM charge controller HCW-M635 module 

 

รูปที่ 8 ชุดทดสอบทั่วไปท่ีไม่มีการตามรอยจุดกำลังสูงสุด 
 

ผลการทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O เปรียบเทียบกับ PWM charge controller และ HCW-
M635 module กำหนดให้แรงดันช่วงการทำงานด้านอินพุตที่ 14 V และ 16 V แสดงได้ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 ตามลำดับ 
 จากการเปรียบเทียบสามารถเรียงชุดทดสอบที่สามารถดึงค่ากำลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จากมากไปน้อย ได้แก่ 
MPPT P&O, PWM charge controller และ HCW-M635 module ตามลำดับ และสามารถเรียงลำดับชุดทดสอบที่ให้ค่า
กำลังไฟฟ้าที่ประจุลงแบตเตอรี่จากมากไปน้อยได้แก่ MPPT P&O, PWM charge controller และ HCW-M635 module 
ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 9 ผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการประจุแบตเตอรีต่่อเวลาที่แรงดันอินพุต 14V 
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ชุดทดสอบคือแบตเตอรี่ขนาด 12 V ขนาดความจุ 0.5 ah เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ที่แรงดันประมาณ 7 ถึง 8 V ซึ่งจะใช้ค่าแรงดัน
อ้างอิงที่ 16 V และค่าวัฏจักรหน้าท่ีที่ 0.1 ที่ได้จากการทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O และนำไปเปรียบเทียบ
ผลกับชุดทดสอบทั่วไปที่ไม่มีการตามรอยจุดกำลังสูงสุด PWM charge controller และ HCW-M635 module จะได้ดังรูปท่ี  
และรูปที่   

  
PWM charge controller HCW-M635 module 

 

รูปที่ 8 ชุดทดสอบทั่วไปท่ีไม่มีการตามรอยจุดกำลังสูงสุด 
 

ผลการทดสอบการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธี P&O เปรียบเทียบกับ PWM charge controller และ HCW-
M635 module กำหนดให้แรงดันช่วงการทำงานด้านอินพุตที่ 14 V และ 16 V แสดงได้ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 ตามลำดับ 
 จากการเปรียบเทียบสามารถเรียงชุดทดสอบที่สามารถดึงค่ากำลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จากมากไปน้อย ได้แก่ 
MPPT P&O, PWM charge controller และ HCW-M635 module ตามลำดับ และสามารถเรียงลำดับชุดทดสอบที่ให้ค่า
กำลังไฟฟ้าที่ประจุลงแบตเตอรี่จากมากไปน้อยได้แก่ MPPT P&O, PWM charge controller และ HCW-M635 module 
ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 9 ผลการเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการประจุแบตเตอรีต่่อเวลาที่แรงดันอินพุต 14V 
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การออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
 

เสาวณีย์ สิงหส์โรทัย1 ธวัช ชูชิต2 และธนวัฒน์ ศรีรักษา3 
 

บทคัดย่อ 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดทั่วโลกและในประเทศไทยเองที่ทวีความรุนแรงข้ึนไปทั่วประเทศ ส่งผลให้
การใช้ชีวิตของคนในประเทศจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป (New normal) ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดมือซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่เช้ือได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในสถานที่  
ต่าง ๆ จึงมีการบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือก่อนเข้าสถานที่นั้น  ๆ แต่การบริการนั้นยังมีการสัมผัสกับ
ตัวเครื่อง ทำให้อาจมีโอกาสเกิดการแพร่เช้ือได้ ทั้งนี้จึงก่อให้เกิดความไม่สบายใจของผู้ ใช้บริการได้ ดังนั้นงานวิจัยเพื่อการ
ออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้จึงเกิดขึ้น เพื่อลดการสัมผัสกับตัวเครื่องในขณะใช้บริการ โดยการ
ทำงานของตัวเครื่องจะมีเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของมือ ส่งข้อมูลไปประมวลผล สั่งให้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำงานโดย
ใช้ปั๊มแบบรีด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของเจลแอลกอฮอล์ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับเจลแอลกออล์ในปริมาณที่เพียงพอแล้ว 
นำมือออกจากหัวจ่ายเครื่องจะหยุดการทำงานทันที จะช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มความสบายใจให้แก่
ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ: เจลแอลกอฮล์ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โควิด 19 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Design and Construction of the Automatic Alcohol Gel Dispenser 
 

Saowanee Singsarothai1 Tawat Chuchit2 and Tanawat Sriraksa3 
 

Abstract 
 From the situation of the epidemic of COVID-19 around the world and in Thailand, it is becoming 
more and more severe all over the country. As a result, people's lifestyles needed to change (New 
normal), which requires more careful in daily life. In particular, cleaning your hands is important to help 
prevent the spread of infection as well in evert places. Therefore, alcohol gel was available to clean their 
hands before entering the places. But the service was still in contact with the device and could cause 
discomfort of service users. Therefore, research to design and constructed this automatic alcohol gel 
dispenser was occurred to reduce contacting with the device while using. By the research of machine, 
there was a sensor to detect the position of the hands, sent data for operating, dispensed the alcohol gel 
by a squeezing pump. This would help to reduce the clogging of alcohol gel. When the user receives a 
sufficient amount of alcohol gel, removed their hands from the nozzle, so the machine stopped working 
immediately. It would help to make it more convenient, faster and more comfortable for users. 
 
Keywords: Alcohol Gel, Automatic Alcohol Gel Dispenser, Covid-19, Microcontrollers 
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บทนำ 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เริ่มระบาดในปลายปี 2562 และกระจายไปสู่หลากหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เริ่มเข้าระบาดมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [1] แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในประเทศไทยยังมีการติดเชื้อเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster) เช่น ในสนามมวย สถานบันเทิง และสถานที่แออัดตามชุมชนต่าง ๆ เหตุที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเช้ือ COVID-19 มีการแพร่กระจายเช้ืออยู่ 2 วิธี คือ การแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne) จากสิ่งคัดหลังออกมาทาง
ปากและเสมหะ หากผู้ติดเช้ือเกิดการไอทำให้มีการส่งผ่านเช้ือในอากาศ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดสูดดมเช้ือเข้าสู่ร่างกายและการ
แพร่เช้ือโดยการสัมผัส เช่น การจับมือหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน อาการของผู้ที่ได้รับเช้ือจะแตกต่างกันแล้วแต่บุคคลบางราย
มีไข้สูง หายใจเร็ว หอบ และอาจส่งผลให้การหายใจล้มเหลวได้ แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่แสดงอาการและไม่รู้ตัวว่าตัวเอง
อาจจะมีติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ซึ่งสามารถแพร่เช้ือให้กับคนอื่นได้ จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาทำให้การใช้ชีวิตของแต่ละคน
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และการหลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน [2, 3, 9] เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามหากมีความจำเป็นท่ีจะต้องไปในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชนจะต้องมีการล้างมือท้ังก่อนและหลังเข้าพื้นท่ีเหล่านั้นโดย
ปกติการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์มีอยู่สองแบบคือแบบสเปร์พ่นเป็นฝอยละอองและแบบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งแบบเจลมีการระเหย
ตัวของตัวแอลกอฮอล์ที่ช้ากว่าทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคดีกว่า [12] ดังนั้นในแต่ละพื้นท่ีส่วนมากจะมีการเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามในการที่จะรับเจลแอลกอฮอล์นั้นจะต้องมีการสัมผัสตัวเครื่อง เช่น การใช้เท้า
เหยียบหรือใช้มือกด เป็นต้น ดังนั้นทำให้เกิดความไม่สบายใจแกผู้ใช้งาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้คิ ดออกแบบเครื่องจ่ายเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติไร้การสัมผัสตัวเครื่องออกมาที่สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่มีการอุดตันของระบบ ติดตั้งได้ทุกสถานที่ มีอายุ
การใช้งานท่ียาวนาน ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ 

 
การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน 

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอล์ที่มีอยู่ในท้องตลาดและจากงานวิจัยต่างๆ [6] พบว่ามี
ปัญหาการใช้งานดังนี้ แหล่งพลังงานที่ใช้มีให้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง การติดตั้งที่ไม่ยืดหยุ่น และการอุดตันของระบบจ่าย
เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอล์ไร้การสัมผัสเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เริ่ม
จากการหาข้อมูลวิจัย ผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด และปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่พบเจอ นำ
ข้อมูลต่าง ๆ มาออกแบบและเขียนแบบท้ังโครงสร้าง อุปกรณ์ ระบบควบคุม และแหล่งจ่ายไฟ หลังจากนั้นทำการสร้างต้นแบบ
ชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์โดยสร้างโครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เดินระบบสายไฟ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง 
และปรับแต่งแก้ไขจนได้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ติดตั้งได้ทุกสถานท่ี เลือกแหล่งจ่ายไฟได้ ไม่มีการอุด
ตันของตัวเจลแอลกอฮอล์ในระบบ และมีความทนทาน แสดงรายละเอียดการทำงานไว้ในภาพท่ี 1 
 จากข้อมูลวิจัยและสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดพบว่าเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะหากสัดส่วนต่ำกว่านี้ตัวแอลกอฮอล์จะระเหยเร็วเกินไปไม่สามารถกำจัดเช้ือ COVID-19 
และยังมีส่วนผสมอื่นท่ีช่วยลดการระเหย สัมผสักับผวิไดน้านข้ึน ลดการระคายเคือง และคงความชุ่มชื้นต่อผิว การใช้งานต้องไม่
เปิดฝาทิ้งไว้และไม่มีแสงแดดบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและเสื่อมสภาพได้ [1] 
สอดคล้องกับเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอลท์ี่มีอยู่ในท้องตลาด ที่มีการบรรจุในภาชนะปิดเพื่อป้องกันการระเหยของตัวแอกอฮอล์แต่
เมื่อใช้ไปนาน ๆ ส่วนผสมต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวเจลอาจมีการตกตะกอนส่งผลให้เกิดการอุดตันในระบบได้ 
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บทนำ 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เริ่มระบาดในปลายปี 2562 และกระจายไปสู่หลากหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เริ่มเข้าระบาดมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเช้ือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [1] แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในประเทศไทยยังมีการติดเชื้อเป็นกลุ่ม
ก้อน (Cluster) เช่น ในสนามมวย สถานบันเทิง และสถานที่แออัดตามชุมชนต่าง ๆ เหตุที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากเช้ือ COVID-19 มีการแพร่กระจายเช้ืออยู่ 2 วิธี คือ การแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne) จากสิ่งคัดหลังออกมาทาง
ปากและเสมหะ หากผู้ติดเช้ือเกิดการไอทำให้มีการส่งผ่านเช้ือในอากาศ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดสูดดมเช้ือเข้าสู่ร่างกายและการ
แพร่เช้ือโดยการสัมผัส เช่น การจับมือหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน อาการของผู้ที่ได้รับเช้ือจะแตกต่างกันแล้วแต่บุคคลบางราย
มีไข้สูง หายใจเร็ว หอบ และอาจส่งผลให้การหายใจล้มเหลวได้ แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่แสดงอาการและไม่รู้ตัวว่าตัวเอง
อาจจะมีติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ซึ่งสามารถแพร่เช้ือให้กับคนอื่นได้ จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาทำให้การใช้ชีวิตของแต่ละคน
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และการหลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน [2, 3, 9] เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามหากมีความจำเป็นท่ีจะต้องไปในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชนจะต้องมีการล้างมือท้ังก่อนและหลังเข้าพื้นท่ีเหล่านั้นโดย
ปกติการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์มีอยู่สองแบบคือแบบสเปร์พ่นเป็นฝอยละอองและแบบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งแบบเจลมีการระเหย
ตัวของตัวแอลกอฮอล์ที่ช้ากว่าทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคดีกว่า [12] ดังนั้นในแต่ละพื้นท่ีส่วนมากจะมีการเตรียมเจล
แอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามในการที่จะรับเจลแอลกอฮอล์นั้นจะต้องมีการสัมผัสตัวเครื่อง เช่น การใช้เท้า
เหยียบหรือใช้มือกด เป็นต้น ดังนั้นทำให้เกิดความไม่สบายใจแกผู้ใช้งาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้คิ ดออกแบบเครื่องจ่ายเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติไร้การสัมผัสตัวเครื่องออกมาที่สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่มีการอุดตันของระบบ ติดตั้งได้ทุกสถานที่ มีอายุ
การใช้งานท่ียาวนาน ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ 

 
การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน 

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอล์ที่มีอยู่ในท้องตลาดและจากงานวิจัยต่างๆ [6] พบว่ามี
ปัญหาการใช้งานดังนี้ แหล่งพลังงานที่ใช้มีให้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง การติดตั้งที่ไม่ยืดหยุ่น และการอุดตันของระบบจ่าย
เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอล์ไร้การสัมผัสเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เริ่ม
จากการหาข้อมูลวิจัย ผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด และปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่พบเจอ นำ
ข้อมูลต่าง ๆ มาออกแบบและเขียนแบบท้ังโครงสร้าง อุปกรณ์ ระบบควบคุม และแหล่งจ่ายไฟ หลังจากนั้นทำการสร้างต้นแบบ
ชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์โดยสร้างโครงสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เดินระบบสายไฟ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง 
และปรับแต่งแก้ไขจนได้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ติดตั้งได้ทุกสถานท่ี เลือกแหล่งจ่ายไฟได้ ไม่มีการอุด
ตันของตัวเจลแอลกอฮอล์ในระบบ และมีความทนทาน แสดงรายละเอียดการทำงานไว้ในภาพท่ี 1 
 จากข้อมูลวิจัยและสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดพบว่าเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะหากสัดส่วนต่ำกว่านี้ตัวแอลกอฮอล์จะระเหยเร็วเกินไปไม่สามารถกำจัดเช้ือ COVID-19 
และยังมีส่วนผสมอื่นท่ีช่วยลดการระเหย สัมผสักับผวิไดน้านข้ึน ลดการระคายเคือง และคงความชุ่มชื้นต่อผิว การใช้งานต้องไม่
เปิดฝาทิ้งไว้และไม่มีแสงแดดบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและเสื่อมสภาพได้ [1] 
สอดคล้องกับเครื่องจ่ายเจลแอกอฮอลท์ี่มีอยู่ในท้องตลาด ที่มีการบรรจุในภาชนะปิดเพื่อป้องกันการระเหยของตัวแอกอฮอล์แต่
เมื่อใช้ไปนาน ๆ ส่วนผสมต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวเจลอาจมีการตกตะกอนส่งผลให้เกิดการอุดตันในระบบได้ 

 
 

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมการออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมตัิ 
 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่มีกระปุกบรรจุเจลแอลกอฮอล์
ขนาด 500 ซีซี แบบฝาเกลียวซึ่งสามารถป้องกันการระเหยและทนทานต่อการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์ได้บริเวณฝาปิดมีขนาด
ใหญ่สามารถเติมแอลกอฮอล์ได้ง่าย [4] ต่อการการเลือกปั๊มสำหรับจ่ายเจลใช้ปั๊มแบบรีดท่อ (Peristaltic pump) ซึ่งสามารถ
จ่ายของเหลวท่ีมีความหนืดสูงและลดปัญหาการอุดตันภายในระบบได้เป็นอย่างดี  
 

           
 

ภาพที่ 2 ออกแบบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตโิดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขยีนแบบ [5] 
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การทำงานของปั๊มจะจ่ายและหยุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบทันทีดังนั้นเมื่อผู้ใช้นำมือออกจะไม่มีเจลแอลกอฮอล์ไหล
หน่วงออกมาเป็นการประหยัดการใช้เจลได้เป็นอย่างดี ต่อมาอุปกรณ์ในการตรวจจับตำแหน่งของมือผู้ที่รับเจลแอลกฮอล์ใช้
เซนเซอร์ อัลตราโซนิค (Ultrasonic sensors) ส่งข้อมูลไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
สั่งการทำงานของตัวปั๊มจ่ายเจลแอลกอฮอล์ซึ่งแหล่งพลังงานท่ีใช้ในเครื่องตัวนี้สามารถใช้ได้สองแหล่ง คือ จากแบตเตอรี่ขนาด 
9V สองก้อน และไฟบ้าน 220V ซึ่งสามารถเลือกได้จากสวิตซ์ที่ด้านหลังตัวเครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ติดตั้งบน
โครงสร้างที่ทำมาจากไม้อัดที่มีความหนา 10 มิลลิเมตร จากรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำมาออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องใช้เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติดังที่แสดงในภาพที่ 2 และรายละเอียดอุปกรณ์ในตารางที่ 1.1 แสดงต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
เครื่องล้างเจลอัตโนมัติต่อเครื่อง 
 

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์และราคาในการสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติต่อหน่ึงเครื่อง 
ลำดับ รายการ จำนวน ราคา 

1 โครงสร้าง 1 250 
2 เซนเซอร์อลัตราโซนิค (Ultrasonic sensors) 1 50 
3 อะแดปเตอร์ (Adapter) 12V, 1A 1 135 
4 ชุดแบตเตอรี่ 9V  2 60 
5 ชุดกล่องควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร ์ 1 475 
6 ซีเล็คเตอรส์วิตซ์ 3 ทาง (3-way selector switch) 1 15 
7 กระปุกใส่เจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 ซีซี 1 120 
8 ปั๊มแบบรีดท่อ (Peristaltic pump) 1 390 
9 หัวจ่ายเจลแอลกอฮอล ์ 1 10 

รวม (หนึง่พันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)  1,505 
 
หลังจากได้ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้างเครื่องล้างเจลเรียบร้อยแล้วมาทำ

การออกแบบระบบไฟฟ้าจากภาพที่ 3 แสดงระบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จากฟังก์ช่ันการทำงานที่
ต้องการให้มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่งและใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิค (Ultrasonic sensors) [10] ในการตรวจจับตำแหน่งของ
ผู้ใช้งาน ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟของระบบไฟฟ้านี้มีสองทาง คือ AC Power supply 220V แปลงไฟให้เป็นกระแสตรงโดยใช้ 
Power adapter 12VDC 1A หรือ Battery 9VDC จำนวน 2 ก้อน การเลือกใช้งานแหล่งจ่ายไฟใช้ Selector switch (3-way 
selector switch) ก่อนเข้าชุดกล่องควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์มีการติดตั้ง Fuse ขนาด 1A ซึ่งภายในกล่องควบคุมประกอบ
ไปด้วยตัวรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 7-12 VDC ก่อนเข้าบอร์ด Arduino Nano V3.0 [11] ซึ่งตัวบอร์ดทำหน้าที่รับ
สัญญาณจาก Ultrasonic sensors และสั่งคำสั่งควบคุมการทำงานของ Relay เพื่อสั่งให้ Peristaltic pump ปิด-เปิด โดยผ่าน
โปรแกรมที่เขียนลงไปในบอร์ด [7, 8] 
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เครื่องใช้เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติดังที่แสดงในภาพที่ 2 และรายละเอียดอุปกรณ์ในตารางที่ 1.1 แสดงต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
เครื่องล้างเจลอัตโนมัติต่อเครื่อง 
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ภาพที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจ่ายเจลอตัโนมตัิ [4] 
 

 เมื่อได้ทำการออกแบบ เขียนแบบ สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเขียนโปรแกรมจะเริ่มดำเนินการสร้างเครื่องจ่ายเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติเริ่มต้นโดยการสร้างโครงสร้างตัวเครื่องจากไม้อัดที่มีความหนา 10 มิลลิเมตร ตัด ประกอบ และทาแชล็ค
เคลือบไม้ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

   
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างของเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมตัิ 
 

 นำอุปกรณ์ต่างๆ มาติดตั้งตามภาพที่  3 มีดังนี้  เซนเซอร์อัลตราโซนิค (Ultrasonic sensors) อะแดปเตอร์ 
(Adapter) 12V ชุดแบตเตอรี่ 9V ชุดกล่องควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ซีเล็คเตอร์สวิตซ์ 3 ทาง (3-way selector switch) 
กระปุกใส่เจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 ซีซี ป๊ัมแบบรีดท่อ (Peristaltic pump) และหัวจ่ายเจลแอลกอฮอล์จะได้เครื่องจ่ายเจล
แอลกอฮอล์อัตโนมัติดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างจนเสร็จสมบรูณพ์ร้อมใช้งาน 
 

วิธีการทดลอง 
 ผลที่ได้จากการออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติพบว่าเครื่องที่ได้ออกแบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและ
มีหลากหลายหน่วยงานให้ความสนใจเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้ จนได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณให้ทำการสร้างและแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาลัยจำนวน 20 ชุด ดังแสดงในภาพที่ 7 
หลังจากนำไปใช้ก็พบว่าสามารถตอบโจทย์ในเรือ่งตำแหน่งในการวางได้เป็นอย่างดีเพราะเครื่องจ่ายเจลตัวนี้สามารถวางบนโต๊ะ
หรือแขวนกับผนังได้ ต่อมาในตำแหน่งที่ไม่มีปลั๊กไฟบ้านสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V ได้ซึ่งจากการทดลองใช้งานสามารถใช้
งานได้ประมาณ 1 เดือนก่อนท่ีแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ นอกจากน้ีจากภาชนะใส่ตัวเนื้อเจลแอกอฮอล์ที่มีลักษณะที่กว้างเป็นฝา
เกลียวทำให้สะดวกในการเติมและป้องกันการระเหยของแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์
อัตโนมัติตัวนี้มีระบบทีเ่สถียรไม่มีการอุดตันภายในระบบท่อ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ที่มีขายในท้องตลาดและข้อมูลจากผู้ใช้ในสถานท่ีต่างๆ ทางผู้วิจัย
ได้ศึกษาการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความสบายใจในการใช้งาน ความอุดตันของระบบ เซนเซอร์ที่แม่นยำ และความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน เป็นต้น พบว่าเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้และเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานวิจัยและทดลองที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบายของเช้ือ COVID-19 ซึ่งจากต้นทุนท่ีผลิตต่อเครื่องในตอนนี้ยังมีราคาที่สูง
อยู่แต่เมื่อแลกกับผลที่ได้มายังถือว่าคุ้มค่าในการใช้งานและหากมีการผลิตที่มีจำนวนมากกว่านี้ต้นทุนจะถูกลงจนใกล้เคียงกับ
สินค้าท่ีมีอยู่ในท้องตลาดได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณทุนวิจัยเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
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การพัฒนาเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์ โดยการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน 
 

บุญส่ง คำอ่อน1 
 

บทคัดย่อ 
 

 ในปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรชนิดโลหะแบบเกิดเศษที่มีรูปชิ้นงานทรงกระบอก เช่น เพลาส่งกำลัง 
หัวฉีดน้ำมันในห้องเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอื่น ๆ ปกติจะมีขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปโลหะแบบเกิดเศษ คือ การกลึงและ
การเจียระไน ซึ่งการแปรรูปชิ้นงานนั้นจะต้องได้คุณภาพผิวละเอียดที่เรียบเสมอกัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่
น ำ ม า ป ร ะ ก อ บ ส ว ม อ ั ด เ ข ้ า ด ้ ว ย ก ั น จ ะ ต ้ อ ง ม ี ค ่ า ค ว า ม ผ ิ ด พ ล า ด ค ว า ม ก ล ม แ ล ะ ค ว า ม เ ร ี ย บ ผ ิ ว ช ิ ้ น ง า น  
น้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้ค่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance) ที่ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ในระบบงานสวมอัด ในการที่
จะทำให ้ช ิ ้นส ่วนหร ืออ ุปกรณ์เคร ื ่องจ ักร ในระบบงานสวมอัดได ้ค ่าความกลมและความเร ียบผิวช ิ ้นงานตามพิกัด 
ค่าความผิดพลาดที่กำหนดนั้นต้องใช้เครื่องเจียระไนในการแปรรูปโลหะ เนื่องจากเครื่องเจียระไนมีราคาแพงโดยเฉพาะเครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกเมื่อเทียบราคากับเครื ่องกลึงชนิดยันศูนย์ขนาดเดียวกันจะมีราคาที ่แตกต่างกันมาก จึงทำให้สถาน
ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนจำกัด รวมถึงห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ขาดแคลนเครื่องเจียระไนทรงกระบอก งานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไนเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกลึง
ชนิดยันศูนย์เหนือแท่นขนาด 320 มิลลิเมตร ขนาดระยะจากศูนย์ - ศูนย์ 1,000 มิลลิเมตร ให้สามารถเจียระไนช้ินงานทรงกระบอก
บนเครื่องกลึงได้ โดยนำหลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน เพื่อลดการขาด
แคลนเครื่องเจียระไน  
 จากผลการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน ด้วยต้นทุน 52,760 บาท และนำมาทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบเหล็กกลมชนิด 
SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013 
และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน สูงสุด 0.010 และ 0.011 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้นได้นำอุปกรณ์ชุดเจียระไนที่
สร้างขึ้นมาใช้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเจียระไนชิ้นงาน เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25, 35 และ 55 มิลลิเมตร 
ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013, 0.013 และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน 
สูงสุด 0.010, 0.010 และ 0.012 มิลลิเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่าผลการวิจัยให้ค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบ
ผิวช้ินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
คำสำคัญ: เครื่องกลึงชนิดยันศูนย์ เครื่องเจียระไนทรงกระบอก อุปกรณ์ชุดเจียระไนทรงกระบอก 
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 ในปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรชนิดโลหะแบบเกิดเศษที่มีรูปชิ้นงานทรงกระบอก เช่น เพลาส่งกำลัง 
หัวฉีดน้ำมันในห้องเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอื่น ๆ ปกติจะมีขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปโลหะแบบเกิดเศษ คือ การกลึงและ
การเจียระไน ซึ่งการแปรรูปชิ้นงานนั้นจะต้องได้คุณภาพผิวละเอียดที่เรียบเสมอกัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่
น ำ ม า ป ร ะ ก อ บ ส ว ม อ ั ด เ ข ้ า ด ้ ว ย ก ั น จ ะ ต ้ อ ง ม ี ค ่ า ค ว า ม ผ ิ ด พ ล า ด ค ว า ม ก ล ม แ ล ะ ค ว า ม เ ร ี ย บ ผ ิ ว ช ิ ้ น ง า น  
น้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้ค่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance) ที่ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ในระบบงานสวมอัด ในการที่
จะทำให ้ช ิ ้นส ่วนหร ืออ ุปกรณ์เคร ื ่องจ ักร ในระบบงานสวมอัดได ้ค ่าความกลมและความเร ียบผิวช ิ ้นงานตามพิกัด 
ค่าความผิดพลาดที่กำหนดนั้นต้องใช้เครื่องเจียระไนในการแปรรูปโลหะ เนื่องจากเครื่องเจียระไนมีราคาแพงโดยเฉพาะเครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกเมื่อเทียบราคากับเครื ่องกลึงชนิดยันศูนย์ขนาดเดียวกันจะมีราคาที ่แตกต่างกันมาก จึงทำให้สถาน
ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนจำกัด รวมถึงห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ขาดแคลนเครื่องเจียระไนทรงกระบอก งานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไนเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกลึง
ชนิดยันศูนย์เหนือแท่นขนาด 320 มิลลิเมตร ขนาดระยะจากศูนย์ - ศูนย์ 1,000 มิลลิเมตร ให้สามารถเจียระไนช้ินงานทรงกระบอก
บนเครื่องกลึงได้ โดยนำหลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน เพื่อลดการขาด
แคลนเครื่องเจียระไน  
 จากผลการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน ด้วยต้นทุน 52,760 บาท และนำมาทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบเหล็กกลมชนิด 
SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013 
และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน สูงสุด 0.010 และ 0.011 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้นได้นำอุปกรณ์ชุดเจียระไนที่
สร้างขึ้นมาใช้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเจียระไนชิ้นงาน เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25, 35 และ 55 มิลลิเมตร 
ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013, 0.013 และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน 
สูงสุด 0.010, 0.010 และ 0.012 มิลลิเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่าผลการวิจัยให้ค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบ
ผิวช้ินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
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The Development of Center Lathe Machine by Constructing a Set of Grinding Equipment 

 
Bunsong Khamon1 

 
ABSTRACT 

 
At present, the production of cylindrical scrap metal machinery parts or equipment such as power 

transmission shafts, oil injectors in machine rooms, and others. Parts or machinery that are put together for 
compression must have the error value, roundness, and the flatness of the workpiece not exceeding 0.02 mm. 
To make parts or machinery equipment to the roundness and the flatness of the workpiece according to the 
specified error tolerance, a grinding machine is required for metal processing. That grinding machines are very 
expensive, especially cylindrical grinding machines. When compared with the center lathe of the same size 
there will be a very different price. Therefore, making small establishments with limited investment capital 
including the basic engineering laboratory Faculty of Engineering Ramkhamhaeng University, lack of cylindrical 
grinding machine. This research aims to create a grinding set device to be used a center lathe machine with a 
320 mm, above-bar lathe with a distance of 1,000 mm. from the center to allow grinding of cylindrical 
workpieces on a lathe. By applying the principles of design of mechanical parts to the creation of the grinding 
set equipment to reduce the shortage of grinding tools. 
 As a result of the creation of the grinding set, the cost is 52,760 baht and was tested by grinding with 
SS 400 round steel, diameter 35 and 55 mm, length 250 mm. It was found that the highest roundness error was 
0.013 and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010 and 0.011 mm, respectively. Then bring a 
set of grinding tools that have been created for students to practice grinding SS 400 round steel workpieces 
with diameters of 25, 35 and 55 mm, and length of 250 mm. It was found that the roundness error was the 
highest 0.013, 0.013, and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010, 0.010, and 0.012 mm, 
respectively. It can be concluded that the results of the research showed that the roundness error and the 
flatness of the workpiece were less than the specified target values. which is in accordance with the research 
objectives. 
 
Keywords: Center lathe machine, Cylindrical grinding machine, The grinding set equipment 
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บทนำ 
 

      ในปัจจุบันอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรชนิดโลหะแบบเกิดเศษที่มีรูปทรงกระบอก เช่น เพลา
ส่งกำลัง หัวฉีดน้ำมันในห้องเครื่องจักร และชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่นๆ ปกติจะมีขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปโลหะ คือ การกลึง 
และการเจียระไน ซึ่งการแปรรูปชิ้นงานนั้นจะต้องได้ความกลมที่มีความเที่ยงตรงสูง และคุณภาพผิวละเอียดที่เรียบ เสมอกัน 
โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่นำมาประกอบสวมอัดเข้าด้วยกัน ต้องได้ความกลมที่มีความเที่ยงตรงสูง และคุณภาพผิว
ละเอียดที่เรียบเสมอกันเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าความผิดพลาดความกลมช้ินงาน ไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร และความเรียบผิวช้ินงาน 
ไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร [1] จากการศึกษาหลักการทำงานของเครื ่องกลึงชนิดยันศูนย์ เป็นเครื ่องจักรที่ใช้แปรรูปชิ้นงานรูป
ทรงกระบอกเป็นหลัก ในการตัดเฉือนช้ินงานรูปทรงกระบอกจะใช้หัวจับแบบสามจับ จับช้ินงานให้แน่นแล้วหมุนอยู่กับที่และจะใช้
มีดกลึงเป็นตัวตัดเฉือนช้ินงาน ซึ่งมีดกลึงจะถูกยึดติดกับป้อมมีดบนชุดแคร่คร่อม 
 งานวิจัยนี ้จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์ให้มีขีดความสามารถในการทำงานให้สูงข้ึน โดยการสร้างอุปกรณ์ชุด
เจียระไนบนเครื่องกลึงดังกล่าวให้สามารถเจียระไนชิ้นงานทรงกระบอกบนเครื่องกลึงได้ โดยมีค่าความผิดพลาดความกลมและ
ความเรียบผิวช้ินงาน ไม่เกิน 0.015 มิลลิเมตร โดยนำหลักการออกแบบช้ินส่วนเครือ่งจักรกลมาประยกุต์ใช้ เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้
ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ค ณ ะ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เ จ ี ย ร ะ ไ น ท ร ง ก ร ะ บ อ ก  
 

วิธีดำเนินการ 
 ผู้วิจัยได้วางแผนวิธีดำเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์  [2] 
เครื่องเจียระไนทรงกระบอก [3] และหลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [4] จากนั้นได้ออกแบบ คำนวณขนาด สร้างชิ้นสว่น
และนำช้ินส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันได้รูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้น ดังรูปที ่1 

 
รูปที ่1 รูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้น 

 
จากรูปท่ี 1 อุปกรณ์ชุดเจียระไนที ่จะสร้างขึ ้น  ประกอบด้วย ฐานรองและต้นกำลังขับมู ่เล่ สายพานส่งกำลัง  

ล้อมู่เล่ขับสายพาน เพลาส่งถ่ายกำลัง ตลับลูกปืน ตัวประกับเพลากั้นล้อหินเจียระไนด้านนอกและด้านใน ฝาครอบหินเจียระไน ฝา
ครอบสายพาน โครงเครื่องและฐาน หลังจากนั้นนำช้ินส่วนของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นอุปกรณ์ชุด
เจียระไน ทดลองใช้อุปกรณ์ชุดเจียระไน โดยเริ่มจากติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจียระไนแทนป้อมมีด และทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบ
เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร เมื่อเสร็จขั้นตอนการทดลองแล้ว
ได้ทำการวัดค่าผลลัพธ์การทดลอง โดยจะวัดค่าความกลมชิ้นงาน (Roundness) และวัดค่าความเรียบของผิวชิ้นงาน (Surface 
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บทนำ 
 

      ในปัจจุบันอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรชนิดโลหะแบบเกิดเศษที่มีรูปทรงกระบอก เช่น เพลา
ส่งกำลัง หัวฉีดน้ำมันในห้องเครื่องจักร และชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่นๆ ปกติจะมีขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปโลหะ คือ การกลึง 
และการเจียระไน ซึ่งการแปรรูปชิ้นงานนั้นจะต้องได้ความกลมที่มีความเที่ยงตรงสูง และคุณภาพผิวละเอียดที่เรียบ เสมอกัน 
โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่นำมาประกอบสวมอัดเข้าด้วยกัน ต้องได้ความกลมที่มีความเที่ยงตรงสูง และคุณภาพผิว
ละเอียดที่เรียบเสมอกันเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าความผิดพลาดความกลมช้ินงาน ไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร และความเรียบผิวช้ินงาน 
ไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตร [1] จากการศึกษาหลักการทำงานของเครื ่องกลึงชนิดยันศูนย์ เป็นเครื ่องจักรที่ใช้แปรรูปชิ้นงานรูป
ทรงกระบอกเป็นหลัก ในการตัดเฉือนช้ินงานรูปทรงกระบอกจะใช้หัวจับแบบสามจับ จับช้ินงานให้แน่นแล้วหมุนอยู่กับที่และจะใช้
มีดกลึงเป็นตัวตัดเฉือนช้ินงาน ซึ่งมีดกลึงจะถูกยึดติดกับป้อมมีดบนชุดแคร่คร่อม 
 งานวิจัยนี ้จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์ให้มีขีดความสามารถในการทำงานให้สูงข้ึน โดยการสร้างอุปกรณ์ชุด
เจียระไนบนเครื่องกลึงดังกล่าวให้สามารถเจียระไนชิ้นงานทรงกระบอกบนเครื่องกลึงได้ โดยมีค่าความผิดพลาดความกลมและ
ความเรียบผิวช้ินงาน ไม่เกิน 0.015 มิลลิเมตร โดยนำหลักการออกแบบช้ินส่วนเครือ่งจักรกลมาประยกุต์ใช้ เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้
ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ค ณ ะ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เ จ ี ย ร ะ ไ น ท ร ง ก ร ะ บ อก  
 

วิธีดำเนินการ 
 ผู้วิจัยได้วางแผนวิธีดำเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์  [2] 
เครื่องเจียระไนทรงกระบอก [3] และหลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [4] จากนั้นได้ออกแบบ คำนวณขนาด สร้างชิ้นสว่น
และนำช้ินส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันได้รูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้น ดังรูปที ่1 

 
รูปที ่1 รูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้น 

 
จากรูปที่ 1 อุปกรณ์ชุดเจียระไนที ่จะสร้างขึ ้น  ประกอบด้วย ฐานรองและต้นกำลังขับมู ่เล่ สายพานส่งกำลัง  

ล้อมู่เล่ขับสายพาน เพลาส่งถ่ายกำลัง ตลับลูกปืน ตัวประกับเพลากั้นล้อหินเจียระไนด้านนอกและด้านใน ฝาครอบหินเจียระไน ฝา
ครอบสายพาน โครงเครื่องและฐาน หลังจากนั้นนำช้ินส่วนของอุปกรณ์ชุดเจียระไนท่ีสร้างขึ้นมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นอุปกรณ์ชุด
เจียระไน ทดลองใช้อุปกรณ์ชุดเจียระไน โดยเริ่มจากติดตั้งอุปกรณ์ชุดเจียระไนแทนป้อมมีด และทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบ
เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร เมื่อเสร็จขั้นตอนการทดลองแล้ว
ได้ทำการวัดค่าผลลัพธ์การทดลอง โดยจะวัดค่าความกลมชิ้นงาน (Roundness) และวัดค่าความเรียบของผิวชิ้นงาน (Surface 

Roughness) หลังจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าพิสัย 
(Range) จากการประเมินผลการทดลองให้ค่าความกลมและความเรียบผิวชิ้นงานน้อยกว่าค่าเป้าหมายการวิจัย จึงได้นำอุปกรณ์ชุด
เจียระไนที่สร้างขึ้นบนเครื่องกลึงมาใช้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเจียระไนชิ้นงาน เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
25, 35 แ ล ะ  55 ม ิ ล ล ิ เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว  250 ม ิ ล ล ิ เ ม ต ร  
ขนาดละจำนวน 2 ช้ิน ดังรูปที่ 2 แล้วทำการวัดและบันทึกค่าผลลัพธ์การทดลอง คือ ค่าความกลม และความเรียบผิวช้ินงาน  

 

 
รูปที ่2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเจยีระไนช้ินงานในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากนำอุปกรณ์ชุดเจียระไนที่สร้างขึ้นไปติดตั้งแทนป้อมมีดบนเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์เหนือแท่นขนาด 320 มิลลิเมตร 
ขนาดระยะจากศูนย์ – ศูนย์ 1,000 มิลลิเมตร และได้ทำการทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบรูปทรงกระบอก รวมทั้ง นำมาใช้ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติเจียระไนช้ินงาน ได้ผลดังนี้  
 ค่าความผิดพลาดความกลม เจียระไนชิ ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร  
ใช้ความเร็วรอบชิ้นงาน 335 รอบต่อนาที ให้ค่าความผิดพลาดความกลมสูงสุด 0.013 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 
มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วรอบชิ้นงาน 190 รอบต่อนาที ให้ค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013 
มิลลิเมตร ส่วนช้ินงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วรอบช้ินงาน 119 รอบต่อนาที ให้
ค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.014 มิลลิเมตร จากการที่ค่าความผิดพลาดความกลมสูงสุดของช้ินงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
55 มิลลิเมตร มากกว่าชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 และ 35 มิลลิเมตร ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากการเลือกใช้ความเร็วรอบ
ของชิ้นงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วตัดของล้อหินเจียระไนและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน อันเนื่องจากขั้นความเร็ว
รอบของหัวแท่นกลึงท่ีขั้น 121 รอบต่อนาที ตามที่คำนวณไม่มีให้เลือก จึงเลือกใช้ขั้นความเร็วรอบใกล้เคียง คือ 119 รอบต่อนาที 
  ค่าความความเรียบผิวชิ้นงาน เจียระไนชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร ใช้
ความเร็วรอบชิ้นงาน 335 รอบต่อนาที ให้ค่าความผิดพลาดความเรียบผิว สูงสุด 0.010 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 
มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วรอบชิ้นงาน 190 รอบต่อนาที ให้ค่าความผิดพลาดความเรียบผิว สูงสุด 0.010 
ม ิ ล ล ิ เ ม ต ร  ส ่ ว น ช ิ ้ น ง า น ข น า ด เ ส ้ น ผ ่ า ศ ู น ย ์ ก ล า ง  55 ม ิ ล ล ิ เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว  250 ม ิ ล ล ิ เ ม ต ร  
ใช้ความเร็วรอบชิ้นงาน 119 รอบต่อนาที ให้ค่าความผิดพลาดความเรียบผิว สูงสุด 0.012 มิลลิเมตร จากการที่ค่าความผิดพลาด
ความเรียบผิวสูงสุดของช้ินงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร มากกว่าช้ินงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 และ 35 มิลลิเมตร 
ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากการเลือกใช้ความเร็วรอบของชิ้นงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วตัดของล้อหินเจียระไนและขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน อันเนื่องจากขั้นความเร็วรอบของหัวแท่นกลึงที่ขั้น 121 รอบต่อนาที ตามที่คำนวณไม่มีให้เลือก จึง
เลือกใช้ขั้นความเร็วรอบใกล้เคียง คือ 119 รอบต่อนาที 
  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไนทรงกระบอกแล้วนำไปติดตั้งแทนป้อมมีดบนเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์แล้วทำการทดลอง

เจียระไนช้ินงานทดสอบรูปทรงกระบอก รวมทั้ง นำมาใช้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเจียระไนช้ินงาน ได้ผลดังนี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบ จากการทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบรูปทรงกระบอก เหล็ก
กลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม 
ส ู งส ุ ด  0.013 และ  0.014 ม ิ ลล ิ เ มตร  ความ เ ร ี ยบผ ิ วช ิ ้ น ง าน  ส ู งส ุ ด  0.010 และ  0.011 ม ิ ลล ิ เมตร  ตามลำดับ  
น้อยกว่าค่าเป้าหมายการวิจ ัยที ่กำหนดค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบผิวชิ ้นงาน ไม่เกิน 0.015 มิลลิเมตร  
ซึ่งไปเป็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการเจียระไนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน จากการเจียระไนชิ้นง านเหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25, 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013, 0.013 
และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวช้ินงาน สูงสุด 0.010, 0.010 และ 0.012 มิลลิเมตร ตามลำดับ น้อยกว่าค่าเป้าหมายการวิจัย
ทีก่ำหนดค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบผิวชิ้นงาน ไม่เกิน 0.015 มิลลิเมตร ซึ่งไปเป็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ต้องการนำผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาต่อไป ดังนี ้ 

1. ในการที่จะนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นมาตรฐานในงานเจียระไน ควรมีการประเมินความเสถียร ความสามารถของ
กระบวนการ และมีการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติระยะยาว ก่อนที่จะจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถลดค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบผิวชิ้นงานลงได้
อีก ในการเลือกใช้ความเร็วรอบช้ินงานที่มีความสัมพันธ์กับความเร็วตัดของล้อหินเจียระไน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช้ินงาน 
รวมทั้งอัตราการป้อน และความลึกในการเจียระไน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความกลม ความเรียบผิวช้ินงาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทมหาวิทยาลัย 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณประจำปี 2564 ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่
สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ จึงทำให้การวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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Abstract 

The real-time traffic management systems are the methodology for managing the traffic by using the 
data from the detectors and computers for optimizing the traffic signal parameters in real-time. They are proven 
as an effective way to reduce the delay and congestion of the traffic, especially in urban areas. The widely 
adopted real-time traffic management systems (e.g., SCATS, SCOOTS) were developed many decades ago with 
the last decade's local network architecture and the centralized client-server model. They are complex and 
expensive because of the physical infrastructure. They need the physical control center and the reliable 
physical network infrastructure because they are designed with the latest technologies of the last decade. 
Today's cloud computing technologies and the internet of things can make the system more simple and less 
physical infrastructure by connecting all the devices virtually via the cellular network to process in the cloud. 
The Edge computer installed inside or near the traffic controller can primarily optimize the traffic at the 
intersection instead of sending all the data to be processed at the control center. This paper presents the novel 
architecture for the real-time traffic management system based on current technologies of cloud computing, 
edge computing, and the internet of things that makes the system less complicated, cheaper, and can be 
widely adopted. 

Keywords: traffic engineering; real-time traffic management system; internet of things; cloud computing; edge 
computing;  
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Introduction 

The real-time traffic management system is the methodology for managing the traffic by using the data 
from the detectors and computer for optimizing the traffic parameters of the traffic signal in real-time. The 
traditional real-time traffic signal management systems were developed many decades ago. They are proven 
as an effective way to manage traffic, especially in urban areas. The widely adopted real-time traffic 
management systems (e.g., SCATS, SCOOTS) were developed with the last decade's local network architecture 
and the centralized client-server model. Today's technologies of cloud computing and the internet of things 
made the system simpler by connecting all the devices virtually through the internet via the cellular network, 
which makes the less physical infrastructure to be maintained in the system. The Edge computer installed inside 
or near the traffic controller can primarily optimize the traffic at the intersection instead of sending all the data 
to be processed at the control center. The investment model can be changed from build to rent the 
infrastructure. The pay-per-use model of cloud computing and the cellular network can reduce the initial cost-
of-ownership and maintenance cost. 

There are three keys’ technologies in the new proposed architecture: 

1. Cloud computing is an on-demand service for computer system resources - including servers, storage, 
network, etc. The system is generally hosted on the Internet with a virtual infrastructure. The benefit 
of cloud computing is a scalable and pay-per-use model. It allows to make a small investment in the 
beginning and can be expanded in the future. The hardware and physical infrastructure are managed 
by the cloud provider making it simpler to maintain the system. 

2. The internet of things is a system that connects devices, communicates, and interacts with others 
over the Internet. Generally, the data is sent through the cellular network.  This allows us to install a 
large number of detectors without the need for physical network investments. 

3. Edge computing is a physical computer installed near the data source to provide the reliability and 
responsiveness of the computation. It can provide the reliable and responsiveness in tactical control 
of each intersection, such as actuation control which requires a response time of less than a second 
that is not appropriate for remote cloud computing. 

These underlying technologies are ready for the next generation of the real-time traffic management 
system. This paper suggests the new architecture which is designed based on the collaboration between edge 
computing and cloud computing combined with the data from the multiple detectors via the internet of 
things. 
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Literature Review 
SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) is one of the most popular adopted systems 

worldwide [1]. SCATS uses the stop-line detectors to measure the traffic condition and use the degree of 
saturation as an indicator for the green time adjustment. SCOOTS (Split Cycle Offset Optimization Technique) 
is another popular traffic management system [1]. SCOOTS uses the upstream detector for each approach 
located far from the intersection to measure the incoming flow to estimate the queue length.  

 

 
Figure 1. SCATS centralized architecture 

 
Figure 1 illustrates the centralized architecture of the SCATS. All the traffic controllers send the data 

from detectors to process and readjust the cycle length and green time at the regional computers in the control 
center. All the processing and decision-making are made within the control center that can cause the problem 
when the cable between the traffic controller and control center malfunctions. This is because the system has 
been developed for a long time since the day when there were no small computers with enough powerful 
processing capacity to put inside or near a traffic control cabinet to process the intersection. Therefore, it is 
necessary to connect the detectors and the traffic controllers to the control center so that computers in the 
control center can process and send the parameters back to the traffic controllers to manage the traffic signal.  

In the later years where computers have advanced, industrial graded computers have been developed 
which are capable of processing reasonably fast and resistant to heat and weather conditions. making it possible 
to work outside the air-conditioned room It is thus a turning point that allows processing to be performed closer 
to the intersection. BMA (Bangkok Metropolitan Administration) with the cooperation with Genius Traffic System 
(Thailand) adopted the concept of Degree of Saturation and Fuzzy Logic Control for the isolated intersection 
[2]. The industrial-grade computer is installed inside the traffic signal controller as shown in figure 2 to gather 
data from detectors to calculate and optimize the green time locally at the intersection instead of sending the 
data to be calculated at the regional computer that is far away from the intersection. 
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Literature Review 
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saturation as an indicator for the green time adjustment. SCOOTS (Split Cycle Offset Optimization Technique) 
is another popular traffic management system [1]. SCOOTS uses the upstream detector for each approach 
located far from the intersection to measure the incoming flow to estimate the queue length.  

 

 
Figure 1. SCATS centralized architecture 
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Figure 2. The architecture of Intelligent Intersection’s traffic controller - adapted from [2] 
 
In recent years, the establishment of the cellular network,  cloud computing, and the concept of the 

internet of things changed how to connect devices and the control center. The devices can connect to the 
control center in the cloud wirelessly through the cellular network. The system has become more virtually and 
logical than physical, thereby reducing the cost of physically installing the equipment significantly.There are 
many proposals of using the Internet of things and cloud computing for improving traffic signal control systems, 
such as: [3]  proposed the structure of the Internet of things and cloud computing to be used for traffic 
management with the three layers: Perception layer, network layer, and application layer. The system is based 
on the technology of the Service-Oriented-Architecture. [4] proposed a low-cost real-time traffic management 
system based on the Internet of things by installing loop detectors in the middle of the road at every 500 
meters or 1000 meters. The real-time data is sent through the Internet for Big Data analytics. [5] proposed the 
distributed architecture based on Big Data’s Lambda architecture which has batch layer and speed layer. The 
batch layer manages the traffic historical data and the speed layer manages the real-time traffic data. 

This paper follows the emerging trend of the Internet of Things and cloud computing. But mainly 
focuses on the architecture as a platform, in particular in the processing of edge and cloud and the 
communication of the detectors. 
 

Design and Architecture 

The design of the new system can be described in three perspectives: platform, architecture, and 
layout. Platform describes the flow and the processes of the system. Architecture describes the communication 
and the data transmission between the components in the system. The layout describes the structure of the 
roads, lanes, and detectors in the system. 
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 The Platform 

 

Figure 3.  The flow of the traffic management systems 

 
Consider the common flow of real-time traffic management with the example of SCATS and SCOOT 

as shown in figure 3. There are the common four steps: 
1. Gathering the data from the detector 
2. Convert the data from the detector to be the meaningful traffic data 
3. Using the traffic model to optimize the traffic parameters based on traffic data. 
4. Output the optimal parameter to the traffic controller. 

 

Figure 4.  The platform for the real-time traffic management systems 
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The same flow between SCATS and SCOOTS and it can be set as the building boxes for the real-time 
traffic management system as shown in figure 4. Each step can add a new box. For example the Input step, the 
data can get from an inductive loop or image processing camera. By designing that each step to be added or 
changed over time, this architecture is a future-proof platform that can be modified in all parts for the future. 

The Architecture 

 

Figure 5. The Proposed General Architecture 

 
The architecture of the proposed system illustrated in figure 5 can categorize into three layers: 
1. Hardware layer 
2. Edge layer 
3. Cloud layer 

The hardware layer is a physical device at the roadside. There are the traffic controllers and the 
detectors. The edge layer is software installed in the industrial computer inside or near the traffic controller at 
the intersection and the cloud layer is the software installed in the cloud server. The Edge and Hardware layer 
is located on the roadside and connected to the Cloud layer via the VPN tunnel. VPN (Virtual Private Network) 
is a secure communication whereby devices on both sides of the VPN are seen as if they are in the same local 
network where they are actually connected via the internet. VPN is a secure protocol that is hard for outsiders 
to break into. This makes the connection between roadside and cloud devices are more secure than direct 
connections over the internet. 
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The processing is divided into  two levels:  

1. Strategic control is responsible for global optimization and tactical control is responsible for local 
optimization. The function of strategic control is mainly about optimizing the synchronization 
between the intersections in the network to provide the synchronization and the coordination 
between intersections. 

2. The tactical control that is installed inside or near the traffic controller at the intersection. It can 
manage in real-time at every second to provide the actuation control and the green time 
optimization for isolated intersection or in case of the communication with cloud computer loss. 

The Layout 

The layout is a physical identification for the intersections and the connection between intersections 
that is categorized into two levels:   

1. Global Layout is the identification of the big picture of the system showing the connections between 
intersections. There are sections connected between intersections with a unique id for each section.  

2. Local Layout is the identification at the intersection level with detail of lane defined. 

 

 

Figure 6. Global Layout 
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Figure 6. Global Layout 

 

Figure 7. Local Layout 

As shown in figure 6 and figure 7, there are local detectors within the local layout and the global 
detectors defined in the global layout. The difference between the local detector and the global detector is 
that the local detector will be identified at the level of the lane because the local detector is close to the lane 
intersection where the detector is installed will affect the car count of each phase.  

The local detector is used to calculate the flow rate that is the primary data from adjusting the green time of 
each signal phase. The local detector is also used for the data of the actuation control. 
The global detector is installed far away from the intersection where the vehicle can change the lane before 
reaching the intersection. Therefore, it is not necessary to specify a lane for the detector. The global detector 
is used for calculating queue length and travel time. 
 

Demonstrated System and Traffic Simulation 

The demonstrated system was developed for the proof of concept of the system. Aimsun traffic 
simulation is used to simulate the traffic controller and the detectors with the API developed in C++. The speed 
of the simulation was set to be 1x which one second in simulation is one second in the real world making the 
simulation can respond to the actuation control function. 

 
Figure 8. Aimsun Traffic Simulation 
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Figure 9. The traffic control and the detector data from traffic simulation in real-time 
The tactical control and the strategic control software were developed with Java. The tactical control is 
executed in the same local computer as Aimsun traffic simulation and the strategic control software is executed 
in the cloud computer connected to the local computer via VPN. The tactical control communicates with the 
strategic control via the REST API through the HTTP protocol. 
 

Result and Conclusion 
The result of the proof-of-concept system was able to demonstrate the cooperation between edge 

and cloud as expected. The actuation control and the cycle length adjustment at the end of the cycle can 
work together. The novel architecture for real-time traffic management based on the current technologies of 
cloud and edge computing is proposed. The architecture can be used as a foundation for the new development 
of the real-time traffic management system in the future.  
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การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพื่อช่วยกระบวนการท างานของผู้รับเหมาขนาดเล็ก  
กรณีโครงการบ้านจัดสรร 

 
วาริท ชูเกษ1* ก าพล ทรัพย์สมบรูณ์ 22,3   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพื่อช่วยในกระบวนการท างานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบ้านจัดสรร โดยท าแบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ บ้านจัดสรรหนึ่งชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สองรูปแบบ เพื่อใช้เตรียมงาน ประสานงาน ตรวจสอบจุดบกพร่องแบบก่อสร้าง วางแผนก่อสร้าง  หาปริมาณวัสดุ ก่อนการ
ก่อสร้างจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อบกพร่อง หรือการท างานซ ้าซ้อนจากการก่อสร้าง ลดปัญหาความขัดแย้งของแบบ
ก่อสร้าง และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าของงาน ผู้ความคุมงาน และทีมงานก่อสร้าง โดยพัฒนาโมเดลสามมิติ สี่มิติ และ
shop drawing สามมิติ ให้ผู้ควบคุมงานและทีมงานก่อสร้างได้ท าความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน ใช่ช่วงเตรียมการก่อสร้าง 
และช่วงก่อสร้าง โดยประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่า การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร ท าให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และทีมงานก่อสร้าง ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อบกพร่อง การท างานซ ้า และลดความขัดแย้งในการออกแบบ ในการบริหารโครงการ กิจกรรมการก่อสร้างด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการท างานท่ีดีขึ้น โดยการปรับปรุงความแม่นย า การสื่อสาร และประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 
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Abstract 

This research developed the Building Information Modeling (BIM) for work processes in a small 
housing estate project for a contractor in Uttaradit, Thailand. The project comprised of one-story reinforced 
concrete structure housing: Type A and B. The 3D and 4D BIM aimed at the construction planning, preparing 
for works, clash detection, quantity-takeoff, cost estimating, and communication purposes before starting 
construction. The BIM models were developed and used during the pre-construction and construction 
phases as their shop-drawings. The related data collection were conducted during process. By research 
survey and evaluation, BIM showed the better understanding of the project between the owner 
representative, supervisor, and construction team resulting in less risk for defects, less rework, and reduction 
of design conflicts. The BIM application in the construction project management showed their construction 
activities were continually performed with better work processes by improving accuracy, communication, 
and efficiency. 
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บทน า 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์Covid-19 ท าให้

อุปสงค์โดยเฉพาะโครงการภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง การขนส่งและจัดหาวัสดุมีโอกาสล่าช้า การขาดแคลนแรงงานในระยะ
สั้น [1] อีกทั้งปัญหาความล่าช้าในระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของโครงการตัดสินใจให้มีการปรับแก้
รายละเอียดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน [2] ปัญหาในงานก่อสร้างบางอย่างที่มักตรวจพบเช่น การสื่อสารจากผู้ควบคุมงาน
กับผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจเพียงพอ จากสาเหตุการอ่านแบบ สองมิติ ซึ่งอาจกระทบถึงความถูกต้องของงาน
ก่อสร้าง [3] จากปัญหาดังกล่าว ผู ้รับเหมาก่อสร้างควรพร้อมส าหรับการปรับตัว ซึ ่งแนวทางหนึ่งที ่น่าสนใจคือ การน า
เทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling-  BIM) มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจก่อนการก่อสร้าง การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งBIM ใช้เพื่อจ าลองการสร้างอาคารจริงก่อนการก่อสร้าง ลด
ความขัดแย้งของข้อมูลองค์ประกอบอาคารที่ต้องเกี่ยวข้องกัน ลดเวลา ต้นทุนของผู้รับเหมาก่อสร้างได้ [4]  

 งานวิจัยนี้จึงพัฒนาแบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ เพื่อใช้ตรวจสอบจุดบกพร่องแบบก่อสร้าง เตรียมงาน ประสานงาน 
วางแผนก่อสร้าง  หาปริมาณวัสดุ ก่อนการก่อสร้างจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อบกพร่อง หรือการท างานซ ้าซ้อนจาก
การก่อสร้าง ลดปัญหาความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าของงาน ผู้ความคุมงาน และทีมงาน
ก่อสร้าง ซึ่งจะปรับปรุงความถูกต้อง การสื่อสาร และประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 

ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัสรุปได้ดังรูปที่ 1 โดยแตล่ะขั้นตอนมรีายละเอียดดังนี้ 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย 

กกรรณณีีศศึกึกษษาา  

 ในงานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจขนาดย่อม กิจการบริการ การก่อสร้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง)ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โครงสร้างการท างานของผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการนี้แสดง ดังรูปที่ 2  ส่วนรูปแบบสัญญาที่เจ้าของโครงการจา้ง
คือ รูปแบบออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design and Construct, DC หรือ Design-Build, DB)คือ เจ้าของโครงการจะท าการ
ว่าจ้างผู้รับจ้างเพียงรายเดียวทั้งในการออกและท าการก่อสร้างโครงการ กรณีศึกษา ประกอบไปด้วยบ้านแบบ A (บ้านจัดสรร
สองห้องนอน สองห้องน ้า ขนาดพื้นที่ 66.4 ตารางเมตร)และแบบB (บ้านจัดสรรสามห้องนอน  สองห้องน ้า ขนาดพื้นที่ 79.9 
ตารางเมตร) 
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รูปที ่2 แผนผังแสดงโครงสร้างการท างานของผู้รับเหมาก่อสรา้ง 

 

ขขัั้้นนพพัฒัฒนนาาแแบบบบจจำำลลอองง  
 การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารแบบ สามมิติ สี่มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ OpenBuildings Designer Connect 
Edition และซอฟต์แวร์ SYNCHRO Pro ภายใต้ลิขสิทธิ ์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ท าการสร้างวัตถุอาคาร เลียนแบบของจริง เช่น ฐาน
ราก เสา คาน พื้น ผนัง โครงหลังคา ระบบท่อ สุขภัณฑ์ เป็นต้น มาประกอบกันเป็นตัวอาคารจ าลอง และก าหนดข้อมูลไปใน
วัตถุอาคารนั้น ๆ ประกอบไปด้วยงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า และ งานระบบท่อภายใน ซึ่งระดับขั้นในการ
พัฒนา หรือ LOD (Level of Development) ที ่350 [5] แนะน าโดย BIM handbook 2018 ส าหรับแบบจ าลองที่ใช้ในระดบั
ก่อสร้าง ซึ่งแบบจ าลองที่ได้เป็นแบบจ าลองอัจฉริยะที่มีข้อมูลอยู่ในแต่ละชิ้นส่วนของอาคารตัวอย่างแบบจ าลองแสดงดังรูปที ่3  
 จากนั้นน าแบบจ าลองที่ได้มาเช่ือมกับแผนงานก่อสร้างที่ได้จากผู้รับเหมาก่อสร้างในซอฟต์แวร์ SYNCHRO Pro ท าเป็น
แผนงานก่อสร้าง 4 มิติ ซึ่งใช้ในการจ าลองการก่อสร้างจริง  

         

รูปที่ 3 (ซ้ายไปขวา) แบบจ าลองบ้านจัดสรรแบบ A และแบบจ าลองบ้านจัดสรรแบบ B 

ขขัั้้นนปปรระะยยุกุกตต์ใ์ใชช้ ้ 
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี ้
 1. ช่วงเตรียมการก่อสร้าง พัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามมิติ สี่มิติ (จากแบบก่อสร้างเดิมที่เป็นสองมิติ) ที่
ระดับการพัฒนา 350 (LOD 350) ในทุกหมวดงาน ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบท่อ 
ระบบไฟฟ้า และหมวดงานสาธารณูปโภค เพื่อตรวจสอบด้านความถูกต้องของแบบแปลนก่อสร้าง ว่ามีจุดใด ต าแหน่งใดที่
ขัดแย้งกันบ้าง เมื่อพบจุดขัดแย้งดังกล่าว จะน าไปสอบถามความคิดเห็นผู้รับเหมา หรือผู้ออกแบบ พร้อมบันทึกข้อมูลไว้   
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 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข และพัฒนาแบบจ าลองฯ บนคอมพิวเตอร์ ภายใต้สมมุติฐาน “หากแบบแปลนดังกล่าว 
สามารถพัฒนาแบบจ าลองบนคอมพิวเตอร์ได้ ก็สามารถก่อสร้างจริงได้”  จากนั้นค านวณหาปริมาณวัสด ุจากแบบจ าลองฯ เช่น 
หมวดงานโครงสร้าง ได้แก่ คอนกรีต เหล็กเสริม ไม้แบบ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณวัสดุที่ได้
ค านวณด้วยวิธีดั้งเดิมของผู้รับเหมา และน าแบบจ าลองที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือ อธิบายขั้นตอนการท างาน ในแต่ละกิจกรรมของ
การก่อสร้างให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการท างาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง  
 2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ใช้แบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ ส าหรับตรวจติดตามงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ทั้ง
ในเรื่อง ล าดับกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลา ขนาด รูปทรง ต าแหน่ง ประเภทวัสดุ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การบันทึกผลใช้วิธีถ่ายภาพ และจดบันทึกจากหน้างานจริง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการจ าลองสถานการณ์ในแบบจ าลอง  
สามมิติ สี่มิติ 
 3. ช่วงหลังการก่อสร้าง ใช้วิธีสัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็น แบบเฉพาะเจาะจง ตามแผนผังแสดงโครงสร้าง
องค์กรของผู้รับเหมา โดยใช้แบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดับ ตามวิธีประมาณค่าลิเคิร์ท เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็น หลังจากประยุกต์ใช้แบบจ าลองฯ ในกระบวนการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 
คือ 1) ความละเอียดของการพัฒนาแบบจ าลองฯ ว่าเพียงพอต่อการท างานมากน้อยเพียงใด ส าหรับในแต่ละช่วงของการ
ก่อสร้าง และ 2) ความพึงพอใจการใช้แบบจ าลองฯ ในช่วงการท างานต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงเตรียมการก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง และ
ช่วงหลังการก่อสร้าง ทั้งสองส่วน ใช้วิธีถ่ายภาพนิ่ง และจดบันทึกลงแบบสอบถาม ส าหรับการเก็บข้อมูล  

 
ขขัั้้นนววิเิเคครราาะะหห์ผ์ผลลกกาารรปปรระะยยุุกกตต์์ใใชช้้  

ส าหรับการวิเคราะห์ผลของการสอบถามความคิดเห็น ใช้วิธีการสถิติ และการแปลความหมายตามวิธีการ Likert 
Scale (มาตรวัดของลิเคิร์ท) [6] 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ 
 1. ช่วงเตรียมการก่อสร้าง ผลพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ที่ระดับการพัฒนา 350 ดังรูปที่ 4 เป็น
ตัวอย่างแบบจ าลองฯ ที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง คอนกรีต เหล็กเสริม รูปแบบการจัดวางเหล็กเสริม งานฐานราก ในหมวดงาน
โครงสร้าง ส าหรับรูปที่ 5 แสดงถึง รายละเอียดโครงสรา้งหลังคา ท่อ และสุขภัณฑ์  ทั้งนี้รายละเอียดในหมวดงานอ่ืน ๆ ก็แสดง
ในลักษณะเดียวกัน ส่วนในรูปที่ 6 แบบก่อสร้างสองมิติ ในส่วนรายละเอียดโครงหลังคา มีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลังคา
เนื่องจากชายคาหลังคาต ่ากว่าที่ต้องการ เจ้าของงานจึงให้ท าการแก้ไข เพิ่มความสูงจากเดิมในแบบก่อสร้างสองมิติ โดยเพิ่มอะ
เสเหล็กอีกหนึ่งช้ัน แล้วน ามาพัฒนาแบบจ าลองฯ เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ดังรูป 
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 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข และพัฒนาแบบจ าลองฯ บนคอมพิวเตอร์ ภายใต้สมมุติฐาน “หากแบบแปลนดังกล่าว 
สามารถพัฒนาแบบจ าลองบนคอมพิวเตอร์ได้ ก็สามารถก่อสร้างจริงได้”  จากนั้นค านวณหาปริมาณวัสด ุจากแบบจ าลองฯ เช่น 
หมวดงานโครงสร้าง ได้แก่ คอนกรีต เหล็กเสริม ไม้แบบ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณวัสดุที่ได้
ค านวณด้วยวิธีดั้งเดิมของผู้รับเหมา และน าแบบจ าลองที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือ อธิบายขั้นตอนการท างาน ในแต่ละกิจกรรมของ
การก่อสร้างให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการท างาน ก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง  
 2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ใช้แบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ ส าหรับตรวจติดตามงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ทั้ง
ในเรื่อง ล าดับกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลา ขนาด รูปทรง ต าแหน่ง ประเภทวัสดุ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การบันทึกผลใช้วิธีถ่ายภาพ และจดบันทึกจากหน้างานจริง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการจ าลองสถานการณ์ในแบบจ าลอง  
สามมิติ สี่มิติ 
 3. ช่วงหลังการก่อสร้าง ใช้วิธีสัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็น แบบเฉพาะเจาะจง ตามแผนผังแสดงโครงสร้าง
องค์กรของผู้รับเหมา โดยใช้แบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดับ ตามวิธีประมาณค่าลิเคิร์ท เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็น หลังจากประยุกต์ใช้แบบจ าลองฯ ในกระบวนการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก 
คือ 1) ความละเอียดของการพัฒนาแบบจ าลองฯ ว่าเพียงพอต่อการท างานมากน้อยเพียงใด ส าหรับในแต่ละช่วงของการ
ก่อสร้าง และ 2) ความพึงพอใจการใช้แบบจ าลองฯ ในช่วงการท างานต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงเตรียมการก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง และ
ช่วงหลังการก่อสร้าง ทั้งสองส่วน ใช้วิธีถ่ายภาพนิ่ง และจดบันทึกลงแบบสอบถาม ส าหรับการเก็บข้อมูล  

 
ขขัั้้นนววิเิเคครราาะะหห์ผ์ผลลกกาารรปปรระะยยุุกกตต์์ใใชช้้  

ส าหรับการวิเคราะห์ผลของการสอบถามความคิดเห็น ใช้วิธีการสถิติ และการแปลความหมายตามวิธีการ Likert 
Scale (มาตรวัดของลิเคิร์ท) [6] 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ 
 1. ช่วงเตรียมการก่อสร้าง ผลพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ที่ระดับการพัฒนา 350 ดังรูปที่ 4 เป็น
ตัวอย่างแบบจ าลองฯ ที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง คอนกรีต เหล็กเสริม รูปแบบการจัดวางเหล็กเสริม งานฐานราก ในหมวดงาน
โครงสร้าง ส าหรับรูปที่ 5 แสดงถึง รายละเอียดโครงสรา้งหลังคา ท่อ และสุขภัณฑ์  ทั้งนี้รายละเอียดในหมวดงานอ่ืน ๆ ก็แสดง
ในลักษณะเดียวกัน ส่วนในรูปที่ 6 แบบก่อสร้างสองมิติ ในส่วนรายละเอียดโครงหลังคา มีการแก้ไขแบบโครงสร้างหลังคา
เนื่องจากชายคาหลังคาต ่ากว่าที่ต้องการ เจ้าของงานจึงให้ท าการแก้ไข เพิ่มความสูงจากเดิมในแบบก่อสร้างสองมิติ โดยเพิ่มอะ
เสเหล็กอีกหนึ่งช้ัน แล้วน ามาพัฒนาแบบจ าลองฯ เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ดังรูป 
 

 
รูปที ่4 ตัวอย่างแบบจ าลองสามมติิ หมวดโครงสร้าง งานฐานราก 

 
รูปที ่5 ตัวอย่างแบบจ าลองสามมติิ หมวดโครงสร้าง งานโครงหลังคา หมวดงานระบบท่อ ท่อ และสุขภัณฑ ์

 

 
รูปที่ 6 แบบจ าลองฯ ที่ท าการแก้ไขงานโครงหลังคา  

 
ส าหรับผลปริมาณวัสดุ หมวดงานโครงสร้าง จากแบบจ าลองฯ ดังรูปที่ 7  

แบบขยายฐานราก แบบจ าลองอาคารสารสนเทศบ้านจัดสรรแบบ Bแบบขยายฐานราก สองมิติ บ้านจัดสรรแบบ B

พัฒนาแบบจ าลองจากแบบก่อสร้าง สองมิติ 

Isometric

เหล็กยืน

เหล็กตะแกรง

เหล็กปลอก

รูปตัด A-A แบบจ าลองอาคารสารสนเทศบ้านจัดสรรแบบ Bรูปตัด A-A แบบก่อสร้าง 2 มิติ บ้านจัดสรรแบบ B

อะเสเหล็กท่ีเพ่ิมจากการ
แก้ไขแบบก่อสร้าง

อะเสเหล็กเดิมในแบบ
ก่อสร้าง 2 มิติ
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รูปที่ 7 ตัวอย่าง การถอดปริมาณเหล็กเสริมจากแบบจ าลองฯ งานฐานราก 

ผลการวิจัยพบว่าปรมิาณวัสดุ โดยวิธีแบบจ าลองฯ ในส่วนของ คอนกรีต และไม้แบบ มีปริมาณเท่ากับ วิธีดั้งเดิมของ
ผู้รับเหมา จะแตกต่างกันในปริมาณเหล็กเสริม  
 2. ผลการวิจัยช่วงระหว่างการก่อสร้าง จากการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ส าหรับตรวจติดตามงาน
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ พบวา่ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง และชนิดของวัสดุที่ใช้
ในภาพรวมของงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 8  และรูปที่ 9 

 

รูปที่ 8 ตัวอย่าง การตรวจติดตามงานก่อสร้างจากหน้างานจริงเทยีบกับแบบจ าลอง 

 

รูปที่ 9 ตัวอย่าง การตรวจตดิตามงานก่อสร้างจากหน้างานจริงเทยีบกับแบบจ าลอง 

 ผลแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสี่มิติ ส าหรับตรวจติดตามงานก่อสร้างตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่10 โดยแสดงรูป
ตัวอย่างรายสัปดาห์ ดังรูปที่ 10 พบว่า แบบจ าลองสามารถใช้แสดงรายละเอียดงานก่อสร้างเช่ือมโยงกิจกรรมงานก่อสร้าง ท า
ให้สามารถเห็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา เห็นล าดับงานก่อสร้างก่อนหลังได้อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้ควบคุม

งานฐานราก

จันทันเหล็ก
อกไก่เหล็ก
ด้ังเหล็ก
อะเสเหล็ก
เสาคอนกรีต

งานมุงหลังคา
งานก่อผนัง
งานหน้าต่าง
งานประตู

คานคอนกรีต
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รูปที่ 7 ตัวอย่าง การถอดปริมาณเหล็กเสริมจากแบบจ าลองฯ งานฐานราก 

ผลการวิจัยพบว่าปรมิาณวัสดุ โดยวิธีแบบจ าลองฯ ในส่วนของ คอนกรีต และไม้แบบ มีปริมาณเท่ากับ วิธีดั้งเดิมของ
ผู้รับเหมา จะแตกต่างกันในปริมาณเหล็กเสริม  
 2. ผลการวิจัยช่วงระหว่างการก่อสร้าง จากการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารสามมิติ ส าหรับตรวจติดตามงาน
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ พบวา่ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง และชนิดของวัสดุที่ใช้
ในภาพรวมของงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 8  และรูปที่ 9 

 

รูปที่ 8 ตัวอย่าง การตรวจติดตามงานก่อสร้างจากหน้างานจริงเทยีบกับแบบจ าลอง 

 

รูปที่ 9 ตัวอย่าง การตรวจตดิตามงานก่อสร้างจากหน้างานจริงเทยีบกับแบบจ าลอง 

 ผลแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสี่มิติ ส าหรับตรวจติดตามงานก่อสร้างตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่10 โดยแสดงรูป
ตัวอย่างรายสัปดาห์ ดังรูปที่ 10 พบว่า แบบจ าลองสามารถใช้แสดงรายละเอียดงานก่อสร้างเช่ือมโยงกิจกรรมงานก่อสร้าง ท า
ให้สามารถเห็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา เห็นล าดับงานก่อสร้างก่อนหลังได้อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้ควบคุม

งานฐานราก

จันทันเหล็ก
อกไก่เหล็ก
ด้ังเหล็ก
อะเสเหล็ก
เสาคอนกรีต

งานมุงหลังคา
งานก่อผนัง
งานหน้าต่าง
งานประตู

คานคอนกรีต

งานสามารถวางแผนการใช้วัสดุ การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อีกทั้งทีมงานก่อสร้าง เข้าใจรูปแบบการท างาน การก่อสร้างได้ดีขึ้น 

 

รูปที ่10 ตัวอย่างแผนงานสามมิต ิสี่มิติ สัปดาห์ที่หน่ึงถึงสัปดาห์ทีส่บิ 

ผลการวิจัยช่วงหลังการก่อสร้างและผลสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ผลการสัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็นในส่วนของความละเอียดการพัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 

จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการจ านวน 10 คน ดังแสดงในตาราง ที่ 2 และผลความพึงพอใจการใช้แบบจ าลองฯ 
ในช่วงการท างานต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงเตรียมการก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง และช่วงหลังการก่อสร้าง ดังแสดงในตาราง ที่ 3 

 
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นระดับความละเอียดการพัฒนาแบบจ าลองฯ 

หมวดงาน ค่าเฉลี่ยเลขคณติ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
หมวดงานโครงสร้าง  4.40 0.52 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 4.40 0.70 
หมวดงานระบบท่อ ไฟฟ้า 4.20 0.63 
หมวดงานสาธารณูปโภค 4.00 0.94 

 
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ ความพึงพอใจการใช้แบบจ าลองฯ ในช่วงเตรียมการก่อสร้าง ก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง 
ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 ช่วยให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจมากขึ้นกวา่แบบกอ่สร้างสองมิติเดิม 4.50* 0.71 
2 ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้จริง หรือไม่ตรงกันในแบบก่อสร้าง 2 มิต ิก่อนก่อสร้างจริง 4.70* 0.48 

Week 1

Week 3 Week 4

Week 7 Week 8

Week 6Week 5

Week 9 Week 10

Week 2
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3 ช่วยในการออกแบบ เขยีนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing, As-Built Drawing) 4.30 0.48 
4 ถอดปริมาณวัสดุก่อสรา้ง ประมาณราคา สะดวก รวดเร็ว และแม่นย าขึ้น  4.60* 0.70 
5 การน าเสนอผลงานในรูปแบบมุมมอง 3 มิติ มาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า  4.20 0.92 
6 ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน หรือซ้อนทับกันในแบบก่อสร้าง 2 มิต ิ 4.30 1.06 
7 ช่วยจ าลองการกอ่สร้างจริงในสภาพแวดล้อมเสมือน สามารถแก้ไขแบบได้ก่อนก่อสร้างจริง 4.50* 0.53 
8 ช่วยบริหารงาน ท าให้ล าดับงานก่อสรา้ง (Method Statement) ก่อนหลังได้อยา่งแม่นย า 4.30 0.82 
9 การแก้ไขแบบให้เป็นปัจจุบัน (Update) ท าให้ทุกสว่นมีความสัมพันธ์กันได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ 4.30 0.67 
10 ช่วยในการวิเคราะห์อาคาร เช่น ด้านพลังงาน พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคาร เปน็ต้น 3.80 0.63 
11 สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการสื่อสาร ใช้แบบจ าลองฯ เป็นสื่อกลางในการอธบิายแก่ผู้ปฏบิัติงาน 4.30 0.67 
12 ช่วยในการวางแผนในการตัดวัสดุตามความยาวตา่ง ๆ (Bar-Cut List) 4.40 0.84 
13 ช่วยลดเศษวัสดุในการกอ่สร้าง ใช้วัสดุกอ่สร้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.20 1.23 
14 ช่วยในการตรวจติดตามงานกอ่สร้าง โดยใช้ 4D BIM ที่น าแผนงานก่อสร้างมาเชื่อมกับแบบจ าลองฯ 4.20* 0.42 
15 ช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4.30* 0.67 
16 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในโครงการโดยการใช้แบบจ าลองฯ และฐานข้อมูลเดียวกัน 3.90 0.57 
17 ช่วยท าใหก้ารสื่อสารชัดเจน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร 4.30* 0.67 
18 มีข้อมูลก่อสร้างจริง (As built Drawing) ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  4.40* 0.70 
19 เป็นการสร้างภาพพจน์ให้กบัองค์กรในแง่ของเทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับคู่แขง่ได้ในอนาคต 4.40* 0.52 

หมายเหตุ  ข้อ 1-12 ช่วงเตรยีมการกอ่สร้าง,  ข้อ 13-17 ช่วงก่อสร้าง,  ขอ้ 18-19 ช่วงหลังกอ่สรา้ง,  *หมายถึง ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ของแต่ละช่วงการ
ก่อสร้าง 

 
จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นในส่วนของความละเอียดการพัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 มี

ความเห็นด้วย ในระดับมาก ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบท่อ ไฟฟ้า และหมวดงาน
สาธารณูปโภค โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.40, 4.40, 4.20 และ 4.00 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52, 0.70, 
0.63 และ 0.94 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการบางส่วนของการสัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับความละเอียดการ
พัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 ในส่วนงานสาธารณูปโภค ด้วยเหตุผลว่า ส่วนใหญ่ในแบบก่อสร้างสองมิตินั้น ไม่มี
ข้อมูลต าแหน่งท่อน ้าเสียที่ต่อเข้ากับระบบสาธารณูปโภคโครงการที่ชัดเจน 

และจากตารางที่ 3  แสดงระดับความพึงพอใจ การใช้แบบจ าลองฯ ในสามล าดับแรกของแต่ละช่วงการก่อสร้างดังนี้ 
1) ในช่วงเตรียมการก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 2 “ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้จริง หรือไม่ตรงกันในแบบ
ก่อสร้าง 2 มิติ ก่อนก่อสร้างจริง” ข้อ 4 “ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา สะดวก รวดเร็ว และแม่นย าขึ้น” ข้อ 1 
“ช่วยให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจมากข้ึนกว่าแบบก่อสร้างสองมิติเดิม” และข้อ 1 “ช่วยให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจมากข้ึนกว่าแบบ
ก่อสร้างสองมิติ เดิม” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.70, 4.60, 4.50 และ 4.50 และมีสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48, 0.70, 0.53 และ 0.71 ตามล าดับ   
 2) ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 17 “ช่วยท าให้การสื่อสารชัดเจน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร” ข้อ 15 “ช่วยใน
การตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้” และข้อ 14 “ช่วยในการตรวจติดตามงานก่อสร้าง โดย
ใช้ 4D BIM ที่น าแผนงานก่อสร้างมาเชื่อมกับแบบจ าลองฯ” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.30, 
4.30 และ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67, 0.67 และ 0.42 ตามล าดับ   

3) ในช่วงหลังก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 19 “เป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรในแง่ของเทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ในอนาคต” และข้อ 18 “มีข้อมูลก่อสร้างจริง (As built Drawing) ที่ถูกต้องเชื่อถือได้” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.40 และ 4.40 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 และ 0.70 ตามล าดับ   
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3 ช่วยในการออกแบบ เขยีนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing, As-Built Drawing) 4.30 0.48 
4 ถอดปริมาณวัสดุก่อสรา้ง ประมาณราคา สะดวก รวดเร็ว และแม่นย าขึ้น  4.60* 0.70 
5 การน าเสนอผลงานในรูปแบบมุมมอง 3 มิติ มาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า  4.20 0.92 
6 ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน หรือซ้อนทับกันในแบบก่อสร้าง 2 มิต ิ 4.30 1.06 
7 ช่วยจ าลองการกอ่สร้างจริงในสภาพแวดล้อมเสมือน สามารถแก้ไขแบบได้ก่อนก่อสร้างจริง 4.50* 0.53 
8 ช่วยบริหารงาน ท าให้ล าดับงานก่อสรา้ง (Method Statement) ก่อนหลังได้อยา่งแม่นย า 4.30 0.82 
9 การแก้ไขแบบให้เป็นปัจจุบัน (Update) ท าให้ทุกสว่นมีความสัมพันธ์กันได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ 4.30 0.67 
10 ช่วยในการวิเคราะห์อาคาร เช่น ด้านพลังงาน พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคาร เปน็ต้น 3.80 0.63 
11 สามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการสื่อสาร ใช้แบบจ าลองฯ เป็นสื่อกลางในการอธบิายแก่ผู้ปฏบิัติงาน 4.30 0.67 
12 ช่วยในการวางแผนในการตัดวัสดุตามความยาวตา่ง ๆ (Bar-Cut List) 4.40 0.84 
13 ช่วยลดเศษวัสดุในการกอ่สร้าง ใช้วัสดุกอ่สร้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.20 1.23 
14 ช่วยในการตรวจติดตามงานกอ่สร้าง โดยใช้ 4D BIM ที่น าแผนงานก่อสร้างมาเชื่อมกับแบบจ าลองฯ 4.20* 0.42 
15 ช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 4.30* 0.67 
16 การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในโครงการโดยการใช้แบบจ าลองฯ และฐานข้อมูลเดียวกัน 3.90 0.57 
17 ช่วยท าใหก้ารสื่อสารชัดเจน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร 4.30* 0.67 
18 มีข้อมูลก่อสร้างจริง (As built Drawing) ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  4.40* 0.70 
19 เป็นการสร้างภาพพจน์ให้กบัองค์กรในแง่ของเทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับคู่แขง่ได้ในอนาคต 4.40* 0.52 

หมายเหตุ  ข้อ 1-12 ช่วงเตรยีมการกอ่สร้าง,  ขอ้ 13-17 ช่วงก่อสร้าง,  ขอ้ 18-19 ช่วงหลังกอ่สรา้ง,  *หมายถึง ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ของแต่ละช่วงการ
ก่อสร้าง 

 
จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นในส่วนของความละเอียดการพัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 มี

ความเห็นด้วย ในระดับมาก ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบท่อ ไฟฟ้า และหมวดงาน
สาธารณูปโภค โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.40, 4.40, 4.20 และ 4.00 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52, 0.70, 
0.63 และ 0.94 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการบางส่วนของการสัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับความละเอียดการ
พัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 ในส่วนงานสาธารณูปโภค ด้วยเหตุผลว่า ส่วนใหญ่ในแบบก่อสร้างสองมิตินั้น ไม่มี
ข้อมูลต าแหน่งท่อน ้าเสียที่ต่อเข้ากับระบบสาธารณูปโภคโครงการที่ชัดเจน 

และจากตารางที่ 3  แสดงระดับความพึงพอใจ การใช้แบบจ าลองฯ ในสามล าดับแรกของแต่ละช่วงการก่อสร้างดังนี้ 
1) ในช่วงเตรียมการก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 2 “ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้จริง หรือไม่ตรงกันในแบบ
ก่อสร้าง 2 มิติ ก่อนก่อสร้างจริง” ข้อ 4 “ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา สะดวก รวดเร็ว และแม่นย าขึ้น” ข้อ 1 
“ช่วยให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจมากข้ึนกว่าแบบก่อสร้างสองมิติเดิม” และข้อ 1 “ช่วยให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจมากข้ึนกว่าแบบ
ก่อสร้างสองมิติ เดิม” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.70, 4.60, 4.50 และ 4.50 และมีสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48, 0.70, 0.53 และ 0.71 ตามล าดับ   
 2) ในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 17 “ช่วยท าให้การสื่อสารชัดเจน ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร” ข้อ 15 “ช่วยใน
การตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้” และข้อ 14 “ช่วยในการตรวจติดตามงานก่อสร้าง โดย
ใช้ 4D BIM ที่น าแผนงานก่อสร้างมาเชื่อมกับแบบจ าลองฯ” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.30, 
4.30 และ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67, 0.67 และ 0.42 ตามล าดับ   

3) ในช่วงหลังก่อสร้าง ได้แก่ ข้อ 19 “เป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรในแง่ของเทคโนโลยี สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ในอนาคต” และข้อ 18 “มีข้อมูลก่อสร้างจริง (As built Drawing) ที่ถูกต้องเชื่อถือได้” ที่มีความพึงพอใจ ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.40 และ 4.40 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 และ 0.70 ตามล าดับ   

 
อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย ปรมิาณวสัดุพบว่าปรมิาณวสัดุ โดยวิธีแบบจ าลองฯ ในส่วนของ คอนกรีต และไม้แบบ มปีริมาณเท่ากับ 
วิธีดั้งเดิมของผู้รับเหมา จะแตกตา่งกันในเหล็กเสริม เนื่องจากวิธีการดั้งเดิมของผูร้ับเหมา หากมีการดัดเหล็กก็จะประมาณ
ความยาวไม่ได้ค านวณรัศมดีัดโค้ง แต่การถอดปรมิาณโดยใช้วิธีแบบจ าลองฯ จะถอดโดยคดิตามความยาวจริงของลักษณะ
เหล็ก กว้าง ยาว สูง รูปรา่ง ท่ีชัดเจน ท าให้การถอดมีความแม่นย ากว่าแบบดั้งเดิม อีกทั้งมีความรวดเรว็กว่าเพราะแสดงผล
ปริมาณทันทีท่ีท าการจ าลองวัตถุนัน้ ๆ เสรจ็สิ้น 

ส าหรับระดับความคิดเห็นในส่วนของความละเอียดการพัฒนาแบบจ าลองฯ ที่ระดับ LOD 350 ปัจจัยที่มาเป็นอันดับ
แรก คือหมวดงานโครงสร้าง และหมวดงานสถาปัตยกรรม จะพบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าแตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ย
เท่ากัน หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า กลุ่มคนที่ตอบส่วนใหญ่มีความเห็นต่างในหมวดงานสถาปัตยกรรมมากกว่างาน
โครงสร้าง อาจเพราะว่าในงานสถาปัตยกรรมมีความไม่แน่นอนมาก ส่วนนึงเพราะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของลูกค้า ส่วนปัจจัยที่มาเป็นอันดับสุดท้ายคือ หมวดงานสาธารณูปโภค อาจเพราะว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
สาธารณูปโภคน้อย จึงให้ความส าคัญน้อยกว่าหมวดงานอ่ืน 

ทั้งนี้ส าหรับผลการวิจัย จากความพึงพอใจ ปัจจัยที่มาเป็นอันดับแรก คือ ”ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่ไม่สามารถ
ก่อสร้างได้จริง หรือไม่ตรงกันในแบบก่อสร้าง 2 มิติ ก่อนก่อสร้างจริง” หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุก
ปัจจัย และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย อาจเพราะกลุ่มคนที่ตอบได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองฯ และปัจจัยนี้
เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงาน ส่วนปัจจัยที่มาเป็นอันดับสุดท้ายคือ “ช่วยในการวิเคราะห์อาคาร เช่น ด้านพลังงาน พื้นที่ประโยชน์ใช้
สอยอาคาร เป็นต้น” ในเรื่องที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อย อาจเป็นเพราะ กลุ่มคนที่ตอบส่วนมาก เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงของการ
ก่อสร้าง สนใจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นหลัก จึงไม่ได้ให้ความสนใจหรือพึงพอใจในส่วนของการวิเคราะห์อาคาร  

งานวิจัยนี้ ประยุกต์ใช้แบบจ าลองฯ เพื่อช่วยกระบวนการท างานของผู้รับเหมาขนาดเล็ก กรณีโครงการบ้านจัดสรร
นั้น ในส่วนการใช้แบบจ าลองฯ หาจุดบกพร่อง ข้อขัดแย้ง แบบที่ใช้ในการก่อสร้างมีความละเอียด ท าให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ท างานได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานเพิ่มหรืองานแก้ไขที่เกิดจากความผิดพลาด สอดคล้องกับ สิทธิพงษ์ ใจปัญญา 
[7] ส่วนการหาปริมาณวัสดุจากแบบจ าลองฯ มีความแม่นย าและรวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการถอดปริมาณด้วยวิธีการ
ดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง [8] การใช้แบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ ช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมงาน  โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการมองเห็นแบบจ าลองสามมิติพร้อมกับความก้าวหน้าของงาน ณ เวลาต่าง ๆ สอดคล้องกับ กอบกุล แก้วเปี้ย [9] 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรับกรณีศึกษานี้เท่านั้น หากใช้ใน
กรณีศึกษาหรือโครงการก่อสร้างอื่น ควรพิจารณาถึง ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาจ้าง รูปแบบโครงสร้าง
องค์กร ความซับซ้อนของงานก่อสร้าง และหากมีการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าแบบจ าลองฯ ในอนาคต ควรคิดต้นทุน
เพิ่มเติม เช่น ต้นทุนค่าท าแบบจ าลอง ต้นทุนค่าลิขสิทธ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพิจารณาในการ
เลือกใช้ BIM มากขึ้นว่าต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสากรรมก่อสร้างต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Srisamran S. (MAY 2020). EIC Assessing the Thai construction industry How should you prepare during 

the Covid-19. search 13 AUG 2020. 
https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6826/fnizzvbv1f/EIC_Note_Construction_Covid_202
00818.pdf 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

356

[2] Saipirom, J. (2015). The Studies on The Cause of Delay in Shopping Mall Construction Project Whis The 
Fast Track Construction Project Management is Applied. (Master of Science Department of 
Architectural Technology Graduate school), Silpakorn University 

 [3] Tapanon, J., ThaoNor, W., Nusen, P., Banjongkliang E. & Kaewmoracharoen, M. (2021). Application of 
Building Information modeling and Augmented Reality for Roof Structure Inspection. The 26th 
National Convention on Civil Engineering (CEM03). 23-25 June 2021, Online Conference  

[4] The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (2015). Thailand BIM Guideline. Bangkok., 
Plus Press Company Limited (in Thai)  

[5] Alferieff, D., & Bomba, M. (2019). “Level of Development(LOD) Specification Part I & Commentary for 
Building Information Models and Data. BIMForum: The US Chapter of buildingSMART International, 
13-16. 

[6] Likert, R. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc. 
[7] Jaipanya, S., Banjongkliang, A., Nusen, P. & Kaewmoracharoen, M. (2020). Analysis of Building 

Information Modeling Execution Planning (BIMxP) for Small Residential Buildings. The 25th National 
Convention on Civil Engineering (CEM16). July 15-17, 2020, Chonburi, Thailand 

[8] Konthong, R., Buakla, A. & Chompurat, T. (2020). Application of building information modeling to rebar 
management for developed housing project. The 25th National Convention on Civil Engineering 
(CEM02). July 15-17, 2020, Chonburi, Thailand 

[9] Kaewpie, K. (2015). 4D Construction Planning Using Repetitive Scheduling Method. Master thesis, M.Eng. 
(Construction Engineering and Management). Chiang Mai University, Chiang Mai 

 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

357

การจำลองแบบสมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงาน 

ชัยวัฒน์ จุมพลกุล1* นเรศ ฉิมเรศ2 และ จตุพร แก้วอ่อน3 

บทคัดย่อ 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อน การเพิ่มสมรรถนะ
เชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จึงเป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำได้หลายวิธี การใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานเพื่อเป็น
ตัวกลางในการกักเก็บพลังงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกเหนือจากชนิด ขนาด รูปร่างของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
และของไหลทำงาน สมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและพื้นที่ที่ติดตั้งใช้งานอันเนื่องจาก
สภาวะอากาศ งานวิจัยนี้เป็นการจำลองแบบสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป “TRNSYS” ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat-plate solar 
collector) สำหรับของไหลทำงานนั้นเป็นของไหลนาโนชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์ที ่มีน้ำเป็นของไหลฐาน (TiO2-water 
nanofluid) ตัวแปรที่ทำการวิจัยได้แก่ ความเข้มข้นของของไหลนาโน ผลการศึกษาพบว่าค่าท่ีได้จากการจำลองแบบสมรรถนะ
มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ส่งผลให้แบบจำลองข้างต้นมีความแม่นยำ สามารถใช้ทดแทนการทดลองเพื่อ
ทำนายสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานได้ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการติดตั้งตัวเก็บรังสีอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
คำสำคัญ : ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ของไหลนาโน การจำลองแบบสมรรถนะ TRNSYS 
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Thermal Performance Simulation of Nanofluid-Based Solar Collector 

Chaiwat Jumpholkul1* Nares Chimres2 and Jatuporn Kaew-on3 

Abstract 

 Thermal performance enhancement of a solar collector is essential to retaining solar energy. There 
are many methods to enhance the thermal performance of solar collectors. Nowadays, nanofluids as a 
working fluid are popular methods of enhancing heat transfer. However, the thermal performance of solar 
collectors is not the same at different times and regions due to the weather conditions. In this research, the 
performance simulation of a nanofluid-based solar collector was performed using TRNSYS software. The 
solar collector used in the study was a flat-plate solar collector. The working fluid is a TiO2-water nanofluid. 
The analysis considers the effect of nanofluid volume concentration. The simulation results were compared 
with the experimental data to verify the validity of the simulation models. The results showed that the 
values obtained from the performance simulations were similar to those obtained from the experiments. 
As a result, the above model is acceptable. Thus, the TRNSYS program can be applied to predict the thermal 
performance of nanofluid-based solar collectors. Moreover, it can be applied in planning the installation of 
solar collectors that meet users' needs. 
 
Keywords: Solar collectors, Nanofluid, Performance simulation, TRNSYS  
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Abstract 
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The analysis considers the effect of nanofluid volume concentration. The simulation results were compared 
with the experimental data to verify the validity of the simulation models. The results showed that the 
values obtained from the performance simulations were similar to those obtained from the experiments. 
As a result, the above model is acceptable. Thus, the TRNSYS program can be applied to predict the thermal 
performance of nanofluid-based solar collectors. Moreover, it can be applied in planning the installation of 
solar collectors that meet users' needs. 
 
Keywords: Solar collectors, Nanofluid, Performance simulation, TRNSYS  

บทนำ 
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด มีอยู่อย่างไม่จำกัด และสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานอย่างอื่น เช่น 

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เป็นต้น พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ
ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล สำหรับการแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นความร้อนนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการรับรังสีดวงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานความร้อน ตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีอยู่หลาย
แบบ เช่น ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (FPSC) เป็นแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และที่อยู่
อาศัย ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ (ETC) โดยสมรรถะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วัสดุที่นำมาใช้
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กระบวนการในการเพิ่มสมรรถะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีอยู่หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่กำลังเป็นที่นยิม
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และตัวแปรเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ความเข้มของรังสีอาทิตย์ซึ่งการทดลองไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรนี้ได้ ข้อมูลที่ได้จาก
การจำลองถูกตรวจสอบด้วยข้อมูลจากการทดลองที่ได้รับจากการติดตั้งจริง ค่าของตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้จากการเก็บข้อมูลใน
จุดต่างๆ ของการติดตั้ง จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกา รติดตั้งตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ทั้งแบบขนานและอนุกรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาเชิงตัวเลขเกี่ยวกับสมรรถะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของ
ไหลนาโนเป็นของไหลทำงานสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการศึกษา
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พบว่า ความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองขึ้นอยู่กับสมมติฐานของการศึกษา รวมถึงข้อมูลจากการทดลองที่นำมา
เปรียบเทียบ นอกจากนี้ ยังต้องทราบถึงจุดเด่นของโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาด้วย สำหรับ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
สมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานด้วยวิธีเชิงตัวเลข ด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป 
“TRNSYS” ทำการตรวจสอบผลที่ได้จากการคำนวณโดยนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่มีเงื่อนไขตรงกันเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจำลองและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป  

วิธีการวิจัย 
 การจำลองสมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที ่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานจะใช้โปรแกรม 
TRNSYS 16 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจำลองและประเมินสมรรถนะของระบบทางด้านพลังงาน 
ลักษณะของโปรแกรม TRNSYS ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Type1b) ส่วน
แสดงผล (Type65d) ส่วนนำเข้าข้อมูลจำนวน 3 ส่วนได้แก่ ความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์ (Type 14h) อุณหภูมิของของไหลทำงานขาเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Type14e) และอุณหภูมิของอากาศโดยรอบตัว
เก็บรังสีอาทิตย์ (Type14e-2)  

 
รูปที่ 1 แบบจำลองของการศึกษาในโปรแกรม TRNSYS 

 ในส่วนของขอ้มูลที่ได้จากการทดลองเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำของผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรม
นั้นนำผลการทดลองมาจากงานวิจัยของ Moravej และคณะ (2020) ซึ่งได้ทำการทดลองหาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่
ใช้ของไหลนาโนชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีน้ำเป็นของไหลฐาน (TiO2-water nanofluid) เป็นของไหลทำงาน หลังจากทำ
การตรวจสอบความแม่นยำของโมเดลทางคณิตศาสตร์แล้ว จะทำการศึกษาผลของความเข้มข้นของของไหลนาโน และอัตรา
การไหลของของไหลนาโนที่มีต่อสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ท้ังนี้เงื่อนไขในการจำลองแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขในการจำลองแบบสมรรถนะ 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ความเข้มข้นของของไหลนาโน 1, 3 และ 5 %โดยมวล 
อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลนาโน 0.011, 0.015, 0.02 และ 0.03 kg/s 
ช่วงเวลาในการศึกษา 8:00 ถึง 16:00 น. 
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อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลนาโน 0.011, 0.015, 0.02 และ 0.03 kg/s 
ช่วงเวลาในการศึกษา 8:00 ถึง 16:00 น. 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การตรวจสอบของแม่นยำของโมเดลสามารถทำได้โดยนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับผลท่ี ได้จากการ
ทดลองในเงื่อนไขการทดลองเดียวกันซึ่งแสดงในรูปที่ 2 สามารถกล่าวได้ว่าผลที่ได้จากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกับผลที่ได้จาก
การทดลอง โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ  
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการคำนวณกับผลทีไ่ด้จากการทดลอง 

 รูปที่ 3 แสดงผลของความเข้มข้นของของไหลนาโนที่มีต่อสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 8:00 น. 
ถึง 16:00 น. ซึ่งจะแสดงในรูปของอุณหภูมิของของไหลนาโนท่ีออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อของไหลนา
โนมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิขาออกของของไหลนาโนเพิ่มสูงขึ้นด้วย อันเนื่องมาจากของไหลนาโนที่มีความ
เข้มข้นสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าความร้อนจำเพาะของของไหลมีค่าลดลง เมื่อรับพลังงานความร้อนในรูปของรังสีอาทิตย์ในปริมาณ
เท่ากัน ของไหลที่มีความร้อนจำเพาะต่ำกว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่า ดังนั้นของไหลนาโนจึงมีประโยชน์อย่างมากหากระบบที่ใช้งาน
เป็นระบบที่ต้องการอุณหภูมิสูง 

Mass flow rate 0.011 kg/s
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รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นของของไหลนาโนที่มตี่ออุณหภูมิขาออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ์
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เมื่อความเข้มข้นของของไหลนาโนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การทดลองของนักวิจัยท่านอ่ืน  สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์รูปแบบอื่น ๆ ได้ 
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สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียของท่อกลมและท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา 

กุลกาญจน์ หวานรอบรู้1* อมาวสี รักเรือง2 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์3  พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร4 นเรศ ฉิมเรศ4                
และจตุพร แก้วอ่อน5 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเชิงทดลองเพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียในท่อกลม
และท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ซึ่งท่อทดสอบท ามาจากท่อกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.5 mm    
ยาว 400 mm โดยน าท่อกลมมากดให้แบนท ามุม o90  สลับพื้นที่หน้าตัดไปมาตลอดความยาวท่อ โดยท าการทดลองภายใต้
เงื ่อนไขฟลักซ์มวลที่ 400-1,600 kg/m2s และฟลักซ์ความร้อนที่ 10-80 kW/m2 จากผลการทดลองพบว่า เมื ่อฟลักซ์มวล
เพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียเพ่ิมข้ึน ส่วนค่าของฟลักซ์ความร้อนจะไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธ์ิถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างท่อกลมกับ
ท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา พบว่าท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความ
ดันสูญเสียสูงกว่าท่อกลมประมาณ 202.1-248.1% และ 25.0-53.3% ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน ค่าความดันสูญเสีย 
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Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of Circular Tube and Alternating 
Cross-Section Flattened Tube 

Kunlakarn Warnropru1* Amawasee Rukruang2 Nunthaphan Naphattharanun3 Ponkris Klaywittaphat4       

Nares Chimres4 and Jatuporn Keaw-On5 

Abstract 
This paper reports the results of an experimental study on the heat transfer coefficient and pressure 

drop of a circular tube and an alternating cross-section flattened tube. The test section is made of a circular 
tube with an internal diameter of 4.5 mm, a length of 400 mm, and is flattened at an angle of o90 , 
alternating cross-sections throughout the length of the tube. The experiments were performed under the 
conditions of mass flux of 400-1,600 kg/m2s and heat flux of 10-80 kW/m2. The results showed that as the 
mass flux increases, the heat transfer coefficient and pressure drop increase. The heat flux has not affected 
changes in the heat transfer coefficient and the pressure drop. It is found that the percentage increase of 
the heat transfer coefficient and the pressure drop of the alternating cross-section flattened tube, compared 
with that of the circular tube, are in the range of 202.1-248.1% and 25.0-53.3%, respectively. 

Keywords : Alternating Cross Section Flattened Tube, Heat Transfer Coefficient, Pressure Drop 

บทน า 
ในปัจจุบันการปรับปรุงสมรรถนะทางความร้อนของท่อในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นประเด็นส าคัญในการ

ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีประสิทธิภาพและมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นส าหรับการใช้งานในระบบต่างๆ เช่น 
เครื่องปฏิกรณ์เคมี ระบบท าความเย็น ระบบระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อลดการใช้พลังงานของ
ระบบและท าให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเหมาะสมและกะทัดรัด โดยทั่วไปแล้วเทคนิคการเพ่ิมสมรรถนะทางความ
ร้อนแบ่งออกเป็น 3 วิธี ค ือ วิธีแบบแอคทีฟ (Active Method) วิธีแบบพาสซีฟ (Passive Method) และวิธีแบบผสม 
(Compound Method) [1] ซึ ่งวิธีแบบพาสซีฟเป็นหนึ่งในเทคนิคที ่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใส่พลังงาน
ภายนอกเพิ่มให้กับระบบ เช่น การท าผิวให้ขรุขระ การใส่อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดการไหลวน เช่น เทปเกลียว/ขดลวด [2-4] การ
เปลี่ยนแปลงพื้นผิวหรือรูปร่างของช่องทางการไหล เช่น ท่อบิดเกลียว [5] ท่อแบน [6] ท่อวงรีสลับหน้าตัด/ท่อแบนสลับกลม 
[7-9] เป็นต้น ซึ่งการใช้เทคนิคแบบพาสซีฟเพื่อเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการไหลแบบ
ปั่นป่วน (Turbulent Flow) หรือเพ่ิมพ้ืนที่การถ่ายเทความร้อน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของ
ท่อโดยท่อมีลักษณะเป็นท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ซึ่งการท าให้ท่อแบนนั้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อน 
และลักษณะการสลับพ้ืนที่หน้าตัดไปมาของท่อท าให้เกิดการไหลวนของของไหลส่งผลให้การผสมของของไหลภายในท่อท าได้ดี
ข้ึน รวมไปถึงท าให้อุณหภูมิการกระจายตัวได้ดีข้ึนอีกด้วย 

Rukruang และคณะ [10] ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดของน ้าท่ีไหลผ่านท่อแบน
ที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาด้วยวิธีเชิงทดลองและเชิงค านวณโดยใช้ Shear Stress Transport (SST) model มาใช้ในการ
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Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of Circular Tube and Alternating 
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Nares Chimres4 and Jatuporn Keaw-On5 

Abstract 
This paper reports the results of an experimental study on the heat transfer coefficient and pressure 

drop of a circular tube and an alternating cross-section flattened tube. The test section is made of a circular 
tube with an internal diameter of 4.5 mm, a length of 400 mm, and is flattened at an angle of o90 , 
alternating cross-sections throughout the length of the tube. The experiments were performed under the 
conditions of mass flux of 400-1,600 kg/m2s and heat flux of 10-80 kW/m2. The results showed that as the 
mass flux increases, the heat transfer coefficient and pressure drop increase. The heat flux has not affected 
changes in the heat transfer coefficient and the pressure drop. It is found that the percentage increase of 
the heat transfer coefficient and the pressure drop of the alternating cross-section flattened tube, compared 
with that of the circular tube, are in the range of 202.1-248.1% and 25.0-53.3%, respectively. 

Keywords : Alternating Cross Section Flattened Tube, Heat Transfer Coefficient, Pressure Drop 

บทน า 
ในปัจจุบันการปรับปรุงสมรรถนะทางความร้อนของท่อในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นประเด็นส าคัญในการ

ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีประสิทธิภาพและมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นส าหรับการใช้งานในระบบต่างๆ เช่น 
เครื่องปฏิกรณ์เคมี ระบบท าความเย็น ระบบระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อลดการใช้พลังงานของ
ระบบและท าให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเหมาะสมและกะทัดรัด โดยทั่วไปแล้วเทคนิคการเพ่ิมสมรรถนะทางความ
ร้อนแบ่งออกเป็น 3 วิธี ค ือ วิธีแบบแอคทีฟ (Active Method) วิธีแบบพาสซีฟ (Passive Method) และวิธีแบบผสม 
(Compound Method) [1] ซึ ่งวิธีแบบพาสซีฟเป็นหนึ่งในเทคนิคที ่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใส่พลังงาน
ภายนอกเพิ่มให้กับระบบ เช่น การท าผิวให้ขรุขระ การใส่อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดการไหลวน เช่น เทปเกลียว/ขดลวด [2-4] การ
เปลี่ยนแปลงพื้นผิวหรือรูปร่างของช่องทางการไหล เช่น ท่อบิดเกลียว [5] ท่อแบน [6] ท่อวงรีสลับหน้าตัด/ท่อแบนสลับกลม 
[7-9] เป็นต้น ซึ่งการใช้เทคนิคแบบพาสซีฟเพื่อเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการไหลแบบ
ปั่นป่วน (Turbulent Flow) หรือเพ่ิมพ้ืนที่การถ่ายเทความร้อน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของ
ท่อโดยท่อมีลักษณะเป็นท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ซึ่งการท าให้ท่อแบนนั้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวการถ่ายเทความร้อน 
และลักษณะการสลับพ้ืนที่หน้าตัดไปมาของท่อท าให้เกิดการไหลวนของของไหลส่งผลให้การผสมของของไหลภายในท่อท าได้ดี
ข้ึน รวมไปถึงท าให้อุณหภูมิการกระจายตัวได้ดีข้ึนอีกด้วย 

Rukruang และคณะ [10] ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดของน ้าท่ีไหลผ่านท่อแบน
ที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาด้วยวิธีเชิงทดลองและเชิงค านวณโดยใช้ Shear Stress Transport (SST) model มาใช้ในการ

ค านวณ พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อนของท่อแบนสลับพื้นที ่หน้าตัดไปมามีค่าสูงกว่าท่อกลม และพบว่าค่า
สมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแบนสลับพ้ืนที่หน้าตัดไปมามีค่าสูงกว่าท่อกลม 

Farsi และคณะ [11] ได้ท าการศึกษาเชิงทดลองและการจ าลองเชิงตัวเลขของท่อแบนที่มีหน้าตัดสลับไปมา
เปรียบเทียบกับท่อกลม โดยมีปัจจัยการออกแบบ 3 ประการ คือ Straight Pitch (a), Transient Length (b) และ Minimum 
Axis (c) ท าการทดลองในสภาวะการไหลแบบราบเรียบ มีค่า 500≤Re≤1,500 จากการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ของท่อแบนที่มีพ้ืนทีห่น้าตัดสลับไปมา a, b และ c ส่งผลให้ค่าการถ่ายเทความร้อน และค่าตัวประกอบความเสียดทานมีค่าสูง
กว่าท่อกลม และผลจากการทดลองท่อท่ีมีค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุด คือ a=10, b=5 และ c=5.5 mm 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียที่เกิดข้ึนขณะที่ไหลผ่านท่อ
กลมและท่อแบนที่มพ้ืีนที่หน้าตัดสลับไปมา โดยที่สารท างานไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ หลังจากได้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเท
ความร้อนและความดันสูญเสียในช่วงของการไหลต่างๆ สามารถน าค่าเหล่าน้ันมาสร้างเป็นสหสัมพันธ์เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการ
ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในล าดับต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
การด าเนินงานวิจัยศึกษาเชิงทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียที่เกิดข้ึนขณะที่ไหล

ผ่านท่อท่อกลมและท่อแบนที่มีพื ้นที่หน้าตัดสลับไปมา (ACF) โดยท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ทดสอบท ามาจากท่อกลม       
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.5 mm หนา 1 mm และยาว 400 mm โดยน าท่อกลมซึ่งเป็นท่อทองแดงมากดให้

แบนท ามุม o90  สลับพ้ืนที่หน้าตัดไปมาตลอดความยาวท่อ โดยการศึกษาเริ่มต้นจากการสร้างชุดทดลองดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่ง
ส่วนประกอบหลักของระบบมี 5 ส่วน ได้แก่ ชุดอุปกรณ์การทดลองสายร้อน ชุดอุปกรณ์การทดลองสายเย็น ชุดไฟฟ้าควบคุม 
ชุดระบบการเก็บข้อมูล และชุดทดสอบ 

 
รูปที่ 1 แผนภาพระบบและอุปกรณ์การทดลอง 

 
รูปที่ 2 ท่อทดสอบที่ใช้ในการทดลอง  

ส าหรับการท างานของระบบ โดยเริ่มจากชุดอุปกรณ์สายร้อนท าการเปิดอุปกรณ์ท าความร้อน (Heater) ที่ติดต้ัง
ภายในถังเก็บสารท างานสายร้อน ท างานจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่เป็นไปตามเงื่อนไขการทดลอง จากน้ันปั๊มน ้า (Water Pump) 
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ก็จะปั๊มสารท างานโดยในการทดลองจะใช้น ้าเป็นสารท างาน โดยสารท างานจะไหลจากถังเก็บสายร้อนส่งผ่านไปยังเครื่องวัด
อัตราการไหล (Flow Meter) ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยการปรับที ่วาล์วของวรจรบายพาส เมื่อปรับอัตราการไหลของสาร
ท างานได้ตามท่ีก าหนด สารท างานก็จะไหลผ่านชุดทดสอบ รายละเอียดและลักษณะของชุดทดสอบแสดงในรูปที่ 2 ส าหรับการ
ท างานของชุดอุปกรณ์สายเย็น เริ่มจากเปิดชุดการท าความเย็นจนกระทั่งได้อุณหภูมิของสารท างานในถังเก็บสายเย็นที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการทดลอง จากน้ันด าเนินการเช่นเดียวกับการท างานของชุดอุปกรณ์สายร้อน การทดลองได้ก าหนดให้น ้าร้อนไหล
ภายในท่อและน ้าเย็นไหลภายนอกท่อในลักษณะการไหลสวนทางกัน ที่ผนังท่อด้านนอกของท่อทดสอบติดตั้งหัววัดอุณหภมูิ
ชนิดที (T-Type Thermocouple) จ านวน 4 ต าแหน่ง ตลอดความยาวของท่อเพื่อท าการวัดอุณหภูมิที่ต าแหน่งผนังท่อ และ
ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิอีก 2 จุดที่ต าแหน่งทางเข้าและทางออกของชุดทดสอบเพื่อท าการวัดอุณหภูมิของสารท างานที่ต าแหน่ง
ทางเข้าและทางออก และเมื่อของไหลผ่านชุดทดสอบก็จะวัดความดันสูญเสียโดยติดต้ังเกจวัดความดัน (Differential Pressure 
Gauge) ซึ่งต่อกับต าแหน่งทางเข้าและทางออกของชุดทดสอบ ในส่วนของชุดระบบการเก็บข้อมูลจะใช้เครื่องบันทึกข้อมูล 
(Data Logger) เก็บค่าอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆ บนชุดทดสอบส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับเงื่อนไขการทดลอง  
และความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ  
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทดลอง                       

Working fluid Water  
Water temperature ( o C ) 30 
Test section material Copper 
Inside diameter of circular tube (mm) 4.5 
Hydraulic diameter of ACF tube (mm) 3.1 
Mass flux (kg/m2s) 400-1,600  

Heat flux (kW/m2) 10-80 

สมการที่ใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง 
การค านวณการถ่ายเทความร้อน 

อัตราการถ่ายเทความร้อนจากของไหลร้อนไปสู่ของไหลเย็นสามารถค านวณได้จากสมการที่ 1 
สมการที่ 1 : p i oQ mC (T T )= −       

เมื่อ Q  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน m  คือ อัตราการไหลเชิงมวล pC  คือ ความจุความร้อนจ าเพาะของของไหล iT  คือ  
อุณหภูมิของไหลทางเข้าของชุดทดสอบ oT  คือ อุณหภูมิของไหลทางออกของชุดทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนค านวณได้จากสมการที่ 2   

สมการที่ 2 : QU =
A LMTD

      

เมื่อ U  คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม A  คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อน LMTD  คือ Log Mean Temperature 
Different  
ความต้านทานความร้อนของท่อท่ีมีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาค านวณได้จากสมการที่ 3  

 สมการที่ 3 : h,o

o o h,i i i

D1 1 1 1= + ln +
UA h A 2pkL D h A
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Test section material Copper 
Inside diameter of circular tube (mm) 4.5 
Hydraulic diameter of ACF tube (mm) 3.1 
Mass flux (kg/m2s) 400-1,600  

Heat flux (kW/m2) 10-80 

สมการที่ใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง 
การค านวณการถ่ายเทความร้อน 

อัตราการถ่ายเทความร้อนจากของไหลร้อนไปสู่ของไหลเย็นสามารถค านวณได้จากสมการที่ 1 
สมการที่ 1 : p i oQ mC (T T )= −       

เมื่อ Q  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน m  คือ อัตราการไหลเชิงมวล pC  คือ ความจุความร้อนจ าเพาะของของไหล iT  คือ  
อุณหภูมิของไหลทางเข้าของชุดทดสอบ oT  คือ อุณหภูมิของไหลทางออกของชุดทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนค านวณได้จากสมการที่ 2   

สมการที่ 2 : QU =
A LMTD

      

เมื่อ U  คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม A  คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อน LMTD  คือ Log Mean Temperature 
Different  
ความต้านทานความร้อนของท่อท่ีมีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาค านวณได้จากสมการที่ 3  

 สมการที่ 3 : h,o

o o h,i i i

D1 1 1 1= + ln +
UA h A 2pkL D h A

 
 
 

     

เมื่อ k  คือ การน าความร้อน L คือ ความยาวท่อ h,iD  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิกด้านในของท่อ h,oD  คือ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไฮดรอลิกด้านนอกของท่อ  oh  คือ สัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อนนอกท่อ oA คือ พื ้นที ่ผ ิวด้านนอกท่อ                 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน ih  หาได้จากสมการที่ 4 

สมการที่ 4 : i
i

h,o

o o o h,i

Ah =
D1 1 1- - ln

U h A 2pkL D

      

เมื่อ ih  คือ สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนในท่อ iA  คือ พ้ืนที่ผิวด้านในท่อ 
ซึ่งในการทดลองใช้ท่อกลมและท่อแบนที่มีพื้นที ่หน้าตัดสลับไปมา จึงจ าเป็นต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก hD  ซึ่งมี  
นิยามดังน้ี 

 c,avg
h

4 A
D =

p
 

hD  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก c,avgA  คือ พ้ืนที่หน้าตัดเฉลี่ย p  คือ เส้นรอบวง  
การค านวณความดันสูญเสีย 

totalP  คือ ความดันสูญเสียรวมของระบบ แสดงดังสมการที่ 5 
สมการที่ 5 : total f a cont expP = P P P P    + + +       

เมื่อ fP  คือ ความดันสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทาน aP  คือ ความดันสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานจากความเร่ง contP  
คือ ความดันสูญเสียเน่ืองจากการลดขนาดทันทีทันใด expP  คือ ความดันสูญเสียเน่ืองจากการขยายขนาดทันทีทันใด  
ในกรณีของการไหลแนวระดับแบบไม่เปลี่ยนแปลงสถานะ สามารถขจัดความดันสูญเสียเนื่องจากความเร่ง ดังนั้นความดัน
สูญเสียรวมของระบบค านวณได้จากสมการที่ 6 

สมการที่ 6 : total f cont expP = P P P   + +  
การเปลี่ยนแปลงความดันที่จุดต่างๆ แสดงดังสมการที่ 7 

สมการที่ 7 : 
2

L
h,i

L vh =f
D 2g

 

เมื่อ Lh  คือ ค่าสูญเสียความดันหลักเนื่องจากแรงเสียดทาน f  คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน L  คือ ความยาวท่อ v  คือ 
ความเร็วเฉลี่ยของของไหลภายในท่อ g  คือ ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

การค านวณสมรรถนะเชิงความร้อน (Thermal Enhancement Factor, TEF)  
TEF  คือ อัตราส่วนของสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนของท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา ACFh  เทียบกับสัมประสิทธ์ิการพา
ความร้อนของท่อกลม cirh  ค านวณได้จากสมการที่ 8 [12] 

สมการที่ 8 : 
( )

ACF ACF cir
1/3

cir ACF cir

h Nu / NuTEF = =
h f / f

      

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ในการเริ่มต้นงานวิจัยได้ท าการทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ทดสอบ โดยเทียบผลการทดสอบของอุปกรณ์ทดสอบ

กับสมการสหสัมพันธ์ในอดีตที่เชื่อถือได้ โดยผลของการถ่ายเทความร้อนจากการทดลองน ามาเปรียบเทียบกับค่าที่ค านวณจาก
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สมการสหสัมพันธ์ในอดีตของ Dittus (1930), Petukhov (1970) และ Gnielinski (1976) ส่วนความดันสูญเสียเปรียบเทียบ
กับสมการสหสัมพันธ์ของ Petukhov (1970), Churchil (1973), Moody (1974) และ Haaland (1983) เพื ่อตรวจสอบ
สมรรถนะและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์การทดลอง ผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 3a และรูปที่ 3b 

จากรูปที่ 3a จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพบว่า เมื่อฟลักซ์มวลเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่าย   
เทความร้อนเพ่ิมข้ึน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนจากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย 
Gnielinski (1976) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.51% ส่วนค่าความดันสูญเสียดังแสดงในรูปที่ 3b พบว่า เมื่อ 
ฟลักซ์มวลเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าความดันสูญเสียเพิ่มข้ึน และค่าความดันสูญเสียจากการทดลองมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จาก
สหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย Moody (1947) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 19.5%  

      
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (a) และความดันสูญเสีย (b)                  

กับค่าฟลักซ์มวลของท่อกลมจากการทดลองเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ์ในอดีต  

ผลของฟลักซ์ความร้อนที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย 

      
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (a) และความดันสูญเสีย (b)                  

กับค่าฟลักซ์ความร้อนของท่อกลมเปรียบเทียบกับท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา 

จากรูปที่ 4 ผลจากการทดลองที่อุณหภูมิน ้าทางเข้าท่ี 30 o C  ฟลักซ์มวลที่ 835 kg/m2s พบว่าการเพ่ิมข้ึนของฟลักซ์
ความร้อนจะไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างท่อ
แบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมากับท่อกลม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียของท่อแบนที่มี
พ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาสูงกว่าท่อกลมสูงสุดประมาณ 201.8% และ 11.1% ตามล าดับ 
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Dittus and Boelter (1930)

Test conditions:
Working fluids: Water
Circular tube Di=4.5 mm
Inlet temperature 40 oC
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Test conditions:
Working fluids: Water
Circular tube Di=4.5 mm  

Inlet temperature 40 oC
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Circular tube
ACF

Test conditions:
Working fluids: Water
Inlet temperature 30 oC
L=40 cm, G=835 kg/m2s
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Working fluids: Water
Inlet temperature 30 oC
L=40 cm, G=835 kg/m2s

(a)                                                                   (b) 

(b) (a)                                                                   
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สมการสหสัมพันธ์ในอดีตของ Dittus (1930), Petukhov (1970) และ Gnielinski (1976) ส่วนความดันสูญเสียเปรียบเทียบ
กับสมการสหสัมพันธ์ของ Petukhov (1970), Churchil (1973), Moody (1974) และ Haaland (1983) เพื ่อตรวจสอบ
สมรรถนะและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์การทดลอง ผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 3a และรูปที่ 3b 

จากรูปที่ 3a จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพบว่า เมื่อฟลักซ์มวลเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่าย   
เทความร้อนเพ่ิมข้ึน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนจากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย 
Gnielinski (1976) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 0.51% ส่วนค่าความดันสูญเสียดังแสดงในรูปที่ 3b พบว่า เมื่อ 
ฟลักซ์มวลเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าความดันสูญเสียเพิ่มข้ึน และค่าความดันสูญเสียจากการทดลองมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จาก
สหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย Moody (1947) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 19.5%  

      
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (a) และความดันสูญเสีย (b)                  

กับค่าฟลักซ์มวลของท่อกลมจากการทดลองเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ์ในอดีต  

ผลของฟลักซ์ความร้อนที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย 

      
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (a) และความดันสูญเสีย (b)                  

กับค่าฟลักซ์ความร้อนของท่อกลมเปรียบเทียบกับท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา 

จากรูปที่ 4 ผลจากการทดลองที่อุณหภูมิน ้าทางเข้าท่ี 30 o C  ฟลักซ์มวลที่ 835 kg/m2s พบว่าการเพ่ิมข้ึนของฟลักซ์
ความร้อนจะไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างท่อ
แบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมากับท่อกลม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียของท่อแบนที่มี
พ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาสูงกว่าท่อกลมสูงสุดประมาณ 201.8% และ 11.1% ตามล าดับ 
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Experimental
Gnielinlki (1976)
Petukhov (1970)
Dittus and Boelter (1930)

Test conditions:
Working fluids: Water
Circular tube Di=4.5 mm
Inlet temperature 40 oC
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Experimental
Haaland (1983)
Churchil (1973)
Petukhov (1970)
Moody (1947)

Test conditions:
Working fluids: Water
Circular tube Di=4.5 mm  

Inlet temperature 40 oC
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Circular tube
ACF

Test conditions:
Working fluids: Water
Inlet temperature 30 oC
L=40 cm, G=835 kg/m2s
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Working fluids: Water
Inlet temperature 30 oC
L=40 cm, G=835 kg/m2s

(a)                                                                   (b) 

(b) (a)                                                                   

ผลของฟลักซ์มวลที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย 
รูปที่ 5 ผลจากการทดลองที่อุณหภูมิน ้าทางเข้าที่ 30 o C  ฟลักซ์ความร้อนที่ 14.5-18.1 kW/m2 จากรูปที่ 5a พบว่า

เมื ่อฟลักซ์มวลเพิ ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อนเพิ ่มขึ ้น  และเมื ่อเปรียบเทียบระหว่างท่อแบนที่มี
พื้นที่หน้าตัดสลับไปมากับท่อกลม พบว่าท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อ
กลมประมาณ 202.1-248.1% จากรูปที่ 5b พบว่า เมื่อฟลักซ์มวลเพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้ค่าความดันสูญเสียเพ่ิมข้ึน จากการทดลอง
พบว่า ค่าความดันสูญเสียของท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าความดันสูญเสียสูงกว่าท่อกลมประมาณ 25.0-53.3% 

      
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (a) และค่าความดันสูญเสีย (b)              

กับค่าฟลักซ์มวลของท่อกลมเปรียบเทียบกับท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา 

สมรรถนะเชิงความร้อน 

 
 รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงความร้อนกับฟลักซ์มวล  

จากรูปที่ 6 พบว่าเมื่อค่าฟลักซ์มวลเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สมรรถนะเชิงความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของฟลักซ์
มวล โดยท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมามีค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงกว่า 1 และมีค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุดที ่2.62 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเชิงทดลองเพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียในท่อกลม

และท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ซึ่งท่อทดสอบท ามาจากท่อกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.5 mm    
ยาว 400 mm โดยน าท่อกลมมากดให้แบนท ามุม o90  สลับพ้ืนที่หน้าตัดไปมาตลอดความยาวท่อ จากผลการทดลองสามารถ
สรุปได้ว่า เมื่อฟลักซ์มวลเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียเพิ่มขึ้น ส่วนค่าฟลักซ์
ความร้อนจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบผลการ
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ทดลองระหว่างท่อกลมกับท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา  พบว่าท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียสูงกว่าท่อกลมประมาณ 202.1-248.1% และ 25.0-53.3% ตามล าดับ ในการวิเคราะห์
ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนพบว่า ท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุดที่ 2.62 
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การคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าของสายส่งในระบบ 115 kV กรณีศึกษาระยะหย่อน  
ความล้า และการสูญเสียความแข็งแรงทางกล 

 
อรุณรตัน์ พิณพะยรู1 สรุสิทธ์ิ ประกอบกิจ2* สุรเชษฐ เดชฟุ้ง3 พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร4  

บุญเสริม อินทรส์ุข5 และชานนท์ ติ้วสิขเรศ6 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นำเสนอการคำนวณพิกัดกระแสของสายตัวนำเปลือยในระบบส่งจ่าย 115 kV กรณีศึกษาระยะหย่อนของ
สายส่ง ความล้า และการสูญเสียความแข็งแรงของสาย จากข้อมูลคุณลักษณะของสายส่ง การก่อสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้า     
115 kV ทฤษฎีแรงดึงในสายและระยะหย่อนของสาย ถูกนำมาใช้สำหรับคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 738 
และมาตรฐาน IEC 1597 ความล้าและการสูญเสียความแข็งแรงทางกลตามมาตรฐาน IEEE 1283 เนื่องจากปัจจุบันพบว่าพิกัด
กระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานของสายตัวนำจะส่งผลต่อระยะหย่อนทำให้ระยะห่างทางไฟฟ้าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
เมื่อสายส่งเกิดการหย่อน ความล้าและการสูญเสียความแข็งแรง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้จึงได้ทำการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้า
และระยะหย่อนของสายส่งในทางปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์คำนวณผลลัพธ์ จากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ
ระหว่างการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 738 และมาตรฐาน IEC 1597 โดยมีผลต่างกันเพียง 8% ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการติดตั้งและสามารถนำไปใช้ในออกแบบการติดตั้งสายตัวนำของระบบส่งจ่าย 115 kV เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของสายส่งและเพิ่มระยะห่างทางไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น 
 
 
 
 
คำสำคัญ : พิกัดกระแสไฟฟ้า ระยะหย่อน ความล้า การสูญเสียความแข็งแรงของสายส่ง 
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Calculation of transmission line current ratings in a 115 kV system, case studies of sag, 
fatigue, and mechanical strength loss 
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Abstract 

This paper presents the calculation of the rated current of bare conductors in a 115 kV transmission 
line system, a case study of transmission line sag, fatigue, and line strength loss, from the characteristics of 
the transmission line construction of a 115 kV transmission line system were also investigated. Line tension 
theory and line sag were implemented. They were used to calculate the current rating, which according to 
IEEE 738 and IEC 1597 standards. Fatigue and mechanical strength losses that according to IEEE 1283 were 
chosen to analyze. Because the current rating during the operating can increase the temperature of the 
conductor that affect along the transmission line. It can be noted that the sag in transmission line can causes 
the electrical distance over the acceptable limits. Moreover, it can be effected the fatigue and loss of 
strength of transmission line that not comply the standards. In order to solve this problem, the rated current 
and sag of the transmission line were calculated in practice by using the Microsoft program. Based on the 
comparison results between the current rating calculation according to IEEE 738 and IEC 1597 standards, 
the results shown that the of the current rating calculation is differ only 8%, which is not significant and also 
considers as simplify calculation. And hence, it can be supported the design of 115 kV transmission line 
installation system, especially extends the life of the transmission line and ensures its safety. 
 
Keywords : Current rating, sag, fatigue, mechanical strength loss 
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Abstract 

This paper presents the calculation of the rated current of bare conductors in a 115 kV transmission 
line system, a case study of transmission line sag, fatigue, and line strength loss, from the characteristics of 
the transmission line construction of a 115 kV transmission line system were also investigated. Line tension 
theory and line sag were implemented. They were used to calculate the current rating, which according to 
IEEE 738 and IEC 1597 standards. Fatigue and mechanical strength losses that according to IEEE 1283 were 
chosen to analyze. Because the current rating during the operating can increase the temperature of the 
conductor that affect along the transmission line. It can be noted that the sag in transmission line can causes 
the electrical distance over the acceptable limits. Moreover, it can be effected the fatigue and loss of 
strength of transmission line that not comply the standards. In order to solve this problem, the rated current 
and sag of the transmission line were calculated in practice by using the Microsoft program. Based on the 
comparison results between the current rating calculation according to IEEE 738 and IEC 1597 standards, 
the results shown that the of the current rating calculation is differ only 8%, which is not significant and also 
considers as simplify calculation. And hence, it can be supported the design of 115 kV transmission line 
installation system, especially extends the life of the transmission line and ensures its safety. 
 
Keywords : Current rating, sag, fatigue, mechanical strength loss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 115 kV แบบเหนือดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้งานสายตัวนำสำหรับส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 

คือสายอะลูมิเนียมตีเกลียวแบบเปลือย (All Aluminum Conductor, AAC) ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร โดยติดตั้งบนเสา
คอนกรีตขนาด 22 เมตร และมีเสาคอนกรีตขนาด 12.2 เมตร อยู่กึ่งกลาง เพื่อรองรับสายไฟฟ้าแรงสูงท่ีระยะช่วงเสาไม่เกิน 80 
เมตร โดยที่พิกัดกระแสไฟฟ้าของสายส่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของการสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสี (Radiation Heat Loss) 
การพาความร้อน (Convection Heat Loss) และการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Heat Gain) [1] ระยะหย่อนของ
สายส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสายส่ง ระยะห่างช่วงเสา ความเค้นของสาย ความเร็วลมปะทะสายและอุณหภูมิที่ใช้งาน [2]  
การเพิ่มพิกัดกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการจ่ายกำลังไฟฟ้าจะทำให้อุณหภูมิของสายไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อระยะหย่อนของสายสง่
และระยะห่างทางไฟฟ้า [3] ดังนั ้นการกำหนดพิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานที่เหมาะสมจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการ
นำกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้บทความนี้มุ่งเน้นการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้า
ของสายตัวนำในระบบส่งจ่าย 115 kV โดยพิจารณาอุณหภูมิใช้งานต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการคำนวณตาม
มาตรฐาน IEEE 738 [4] และมาตรฐาน IEC 1597 [5] ซึ่งจะพิจารณาระยะหย่อนทีอ่ยู่ในเกณฑ์ของการก่อสร้างในระบบสายส่ง 
115 kV ผลจากความล้าและการสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้าเมื่อใช้งานเกินอุณหภูมิวิกฤต 

 

วิธีดำเนินการ 
การพิจารณาพิกัดกระแสที่ไหลผ่านสายส่งจะทำการคำนวณตามมาตรฐาน IEEE 783 จะเริ่มจากการหาค่าความ

สูญเสียจากการพาความร้อนแสดงได้ดังนี ้
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โดยที ่ D  คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของสายส่ง  [in] 
  f  คือ  ความหนาแน่นของอากาศที่ระดับน้ำทะเล  [lb/ft2] 
 wV  คือ  ความเร็วลม  [ft/hr] 
  f  คือ  ความหนืดสมับูรณ์ของอากาศ  [lb/ft·hr] 
 fk  คือ  การนำความร้อนของอากาศ  [W/ft·˚C] 
 aT  คือ  อุณหภูมิแวดล้อม  [˚C] 
 cT  คือ  อุณหภูมิของสายส่ง  [˚C]  
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 จากสมการที่ 1 เป็นการคำนวณค่าความสูญเสียจากการพาความร้อนในกรณีแรงลมที่กระทำกับสายส่งอยู่ในระดับ
ต่ำ ส่วนสมการที่ 2 เป็นกรณีแรงลมที่ปะทะกับสายส่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเลือกผลลัพธ์จากสมการที่คำนวณได้ค่าสูงสุด      
เพื่อนำไปพิจารณาการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้า ขั้นต่อไปจะต้องทำการคำนวณหากค่าความสูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อน
ได้ดังนี้ 
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โดยที ่   คือ  สัมประสิทธ์ิการแผ่รังสคีวามร้อน  [มีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.91] 
 

 จากนั้นจะทำการพิจารณาการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดความร้อนที่สายส่ง 
 

 สมการที่ 6 : ( )sin  = sq Q As  
 

 สมการที่ 7 : ( ) ( )( )cos cos cos1 −=  −c c lH Z Z  
 

โดยที ่   คือ  สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์  [มีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.91] 
 sQ  คือ  การแผ่รังสคีวามร้อนจากดวงอาทิตย์  [W/ft2] 
 A  คือ  พื้นที่หน้าตัดของสายส่งต่อความยาว  [ft2/ft] 

 cH  คือ  สัมประสิทธ์ิระดับความสูงของดวงอาทิตย์ 
 cZ  คือ  สัมประสิทธ์ิมุมแนวราบของดวงอาทิตย์ 
 lZ  คือ  สัมประสิทธ์ิมุม 90˚ หรือ 270˚ 
 

 ความต้านทานไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญต่อกำลังสูญเสียที่สายส่ง ซึ่งในขณะที่จ่ายไฟผ่านสายส่งให้กับ
โหลด กระแสจะมีความหนาแน่นที่บริเวณผิวของตัวนำ เป็นผลทำให้อุณหภูมิใช้งานของสายส่งสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมสายส่ง 
ดังนั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะหาได้จากสมการที่ 8 
 

 สมการที่ 8 : ( ) ( ) ( ) ( )
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โดยที ่ ( )HighR T  คือ  ค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz ที่อุณหภูมสิูงสดุของสายส่ง  [Ω/ft] 

 ( )LowR T  คือ  ค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz ที่อุณหภูมติ่ำสุดของสายส่ง  [Ω/ft] 
 HighT  คือ  อุณหภูมสิูงสุดที่ระบุค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz  [˚C] 
 LowT  คือ  อุณหภูมิตำ่สุดทีร่ะบุค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz  [˚C] 
 

 ขั้นตอนการหาขนาดของกระแสไฟฟ้าจะสัมพันธ์กับค่าความสูญเสียจากความร้อนและความต้านทานที่แปรตาม
อุณหภูมิของตัวนำดังนี ้
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 จากสมการที่ 1 เป็นการคำนวณค่าความสูญเสียจากการพาความร้อนในกรณีแรงลมที่กระทำกับสายส่งอยู่ในระดับ
ต่ำ ส่วนสมการที่ 2 เป็นกรณีแรงลมที่ปะทะกับสายส่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเลือกผลลัพธ์จากสมการที่คำนวณได้ค่าสูงสุด      
เพื่อนำไปพิจารณาการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้า ขั้นต่อไปจะต้องทำการคำนวณหากค่าความสูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อน
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โดยที ่   คือ  สัมประสิทธ์ิการแผ่รังสคีวามร้อน  [มีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.91] 
 

 จากนั้นจะทำการพิจารณาการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้เกิดความร้อนที่สายส่ง 
 

 สมการที่ 6 : ( )sin  = sq Q As  
 

 สมการที่ 7 : ( ) ( )( )cos cos cos1 −=  −c c lH Z Z  
 

โดยที ่   คือ  สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์  [มีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.91] 
 sQ  คือ  การแผ่รังสคีวามร้อนจากดวงอาทิตย์  [W/ft2] 
 A  คือ  พื้นที่หน้าตัดของสายส่งต่อความยาว  [ft2/ft] 

 cH  คือ  สัมประสิทธ์ิระดับความสูงของดวงอาทิตย์ 
 cZ  คือ  สัมประสิทธ์ิมุมแนวราบของดวงอาทิตย์ 
 lZ  คือ  สัมประสิทธ์ิมุม 90˚ หรือ 270˚ 
 

 ความต้านทานไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญต่อกำลังสูญเสียที่สายส่ง ซึ่งในขณะที่จ่ายไฟผ่านสายส่งให้กับ
โหลด กระแสจะมีความหนาแน่นที่บริเวณผิวของตัวนำ เป็นผลทำให้อุณหภูมิใช้งานของสายส่งสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมสายส่ง 
ดังนั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำจะหาได้จากสมการที่ 8 
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โดยที ่ ( )HighR T  คือ  ค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz ที่อุณหภูมสิูงสดุของสายส่ง  [Ω/ft] 

 ( )LowR T  คือ  ค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz ที่อุณหภูมติ่ำสุดของสายส่ง  [Ω/ft] 
 HighT  คือ  อุณหภูมสิูงสุดที่ระบุค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz  [˚C] 
 LowT  คือ  อุณหภูมิต่ำสุดทีร่ะบุค่าความต้านทานไฟสลับความถี่ 60 Hz  [˚C] 
 

 ขั้นตอนการหาขนาดของกระแสไฟฟ้าจะสัมพันธ์กับค่าความสูญเสียจากความร้อนและความต้านทานที่แปรตาม
อุณหภูมิของตัวนำดังนี ้
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โดยที ่ qc   คือ  ความสูญเสียจากการพาความร้อน  [W/ft] 
 qr   คือ  ความสูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อน  [W/ft] 
 qs   คือ  การได้รบัความร้อนจากแสงอาทิตย์  [W/ft] 

 ( )R Tc  คือ  ความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำ  [Ω/ft] 
 จากนั้นจะเป็นการคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตามมาตรฐาน IEC 1597 เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับการ
คำนวณกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 783 โดยจะเริ่มจากการหาค่าต่าง ๆ ดังนี ้
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โดยที ่   คือ  สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์  [มีค่าระหว่าง 0.23 ถึง 0.91] 
 D  คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของสายส่ง  [m] 
 iS  คือ  ความเข้มแสงอาทิตย์  [W/m2] 
 s  คือ  ค่าคงตัวของซเตฟาน-โบลตซ์มันน์ มีค่าเท่ากับ 5.6705x10-8 W·m-2·K-4 

 eK  คือ  สัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีของวตัถุสีดำ ใช้ค่าเท่ากับ 0.5  
 1T  คือ  อุณหภูมิแวดล้อม  [K] 
 2T  คือ  อุณหภูมิที่ใช้งาน  [K] 
   คือ  ค่าคงตัวการนำความร้อนของฟิล์มอากาศเมื่อสัมผัสตัวนำ มีค่าเท่ากับ 0.02585 W·m-1·K-1 
 v  คือ  ความเร็วลม  [m/s] 
 radP  คือ  การสูญเสียของสายส่งจากการแผ่รังสี  [W/m] 
 convP  คือ  การสูญเสียของสายส่งจากการพาความร้อน  [W/m] 
 solP  คือ  การได้รบัความร้อนของสายสง่จากดวงอาทิตย์  [W/m] 
 TR  คือ  ความต้านทานไฟฟ้าของสายส่งที่อุณหภูมสิูงสดุ  [Ω/m] 
 I  คือ  ขนาดของกระแสไฟฟ้า  [A] 
 

 การพาดสายบนเสาที่ความสูงระดบัเดียวกันจะทำใหเ้กิดแรงดึงในสายที่มีลักษณะสมดลุ โดยระยะหย่อนต่ำสุดของ
สายจะอยู่กึ่งกลางดังนี ้
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    (a) (b) 

รูปที่ 1 (a) ระยะหย่อนของสายสง่  (b) แรงกระทำต่อสายส่งจ่าย 
 จากรูปที่ 1 จะสามารถสรุปสมการที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ที่คงเหลือความแข็งแรงทางกล
ของสายจากค่าเริ ่มต้น จากนั้นจะคำนวณการสูญเสียความแข็งแรงทางกลซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 
ระยะเวลา และเส้นผ่านศูนย์กลางของสายส่งตามมาตรฐาน IEEE 1283 [6] ดังนี ้
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 สมการที่ 19 : = WW P d   
 

 สมการที่ 20 : 2 2= +R WW W W  
 

 สมการที่ 21 : 1.4 1.3 0.16 =c MT K t   
 

 สมการที่ 22 : (0.001 0.095)(2.54/ )( 0.24 134) − −= − + T dRS T t  
 

โดยที ่ T  คือ  แรงดึงทีส่ายส่ง  [kg] 
 0T  คือ  แรงดึงในสายในแนวระนาบ  [kg] 
 W  คือ  น้ำหนักต่อความยาวของสาย  [kg/m] 
 X  คือ  ตำแหน่งใด ๆ ทีร่ะยะช่วงเสา  [m] 
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    (a) (b) 

รูปที่ 1 (a) ระยะหย่อนของสายสง่  (b) แรงกระทำต่อสายส่งจ่าย 
 จากรูปที่ 1 จะสามารถสรุปสมการที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ที่คงเหลือความแข็งแรงทางกล
ของสายจากค่าเริ ่มต้น จากนั้นจะคำนวณการสูญเสียความแข็งแรงทางกลซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน 
ระยะเวลา และเส้นผ่านศูนย์กลางของสายส่งตามมาตรฐาน IEEE 1283 [6] ดังนี ้
 

 สมการที่ 16 : 
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 สมการที่ 17 : 
2
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 สมการที่ 18 : 
2

08
=

WXY
T

 
 

 สมการที่ 19 : = WW P d   
 

 สมการที่ 20 : 2 2= +R WW W W  
 

 สมการที่ 21 : 1.4 1.3 0.16 =c MT K t   
 

 สมการที่ 22 : (0.001 0.095)(2.54/ )( 0.24 134) − −= − + T dRS T t  
 

โดยที ่ T  คือ  แรงดึงทีส่ายส่ง  [kg] 
 0T  คือ  แรงดึงในสายในแนวระนาบ  [kg] 
 W  คือ  น้ำหนักต่อความยาวของสาย  [kg/m] 
 X  คือ  ตำแหน่งใด ๆ ทีร่ะยะช่วงเสา  [m] 

 L  คือ  ความยาวระยะช่วงเสา  [m] 
 Y  คือ  ระยะหย่อนของสายส่ง  [m] 
 WW  คือ  แรงลมปะทะสายส่งต่อความยาว  [kg/m] 
 RW  คือ  ผลรวมแรงของสายส่งต่อความยาว  [kg/m] 
 P  คือ  แรงดันลมปะทะสาย  [kg/m2] 
 d  คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของสายส่ง  [m] 
 c  คือ  ความล้าของสายส่ง  [kN/mm2] 
   คือ  ความเค้นของสายส่ง  [kN/mm2] 
 M  คือ  ค่าคงท่ีของสายส่งที่อุณหภูมเิพิ่มขึ้น 
 K  คือ  ค่าคงท่ีของสายส่งที่อุณหภูมหิ้อง 
 RS  คือ  ความแข็งแรงทางกลคงเหลือของสายส่ง [%] 
   กรณีที่พจน์ ( 0.24 134) 100T− +   ใช้เลือกค่า 100 ในการคำนวณ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าจะเริ่มจากการพิจารณาระยะหย่อนของสายส่งที่อุณหภูมิขณะขึงสายส่งตั้งแต่ 0 ˚C 
จนถึง 100 0 ˚C โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 ˚C และกำหนดระยะห่างช่วงที่ 20 ถึง 120 เมตร ซึ่งจะทำให้ได้ระยะหย่อนของสายส่ง
ที่แยกออกเป็นกรณีไม่มีแรงลมปะทะสายส่งและกรณีมีแรงลมปะทะสายส่ง แสดงได้ดังนี้ 

      
    (a) (b) 

รูปที่ 2 (a) ระยะหย่อนกรณีไม่มีแรงลมปะทะสาย  (b) ระยะหย่อนกรณีมีแรงลมปะทะสาย 
 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าจากระยะห่างช่วงเสาเดียวกันในกรณีมีแรงลมปะทะสายจะทำให้เกิดระยะหย่อนที่มากกว่า
กรณีไม่มีแรงลมปะทะสาย และยังพบอีกว่าระยะหย่อนของสายจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมทิี่เพ่ิมขึ้น จากนั้นจึงได้พิจารณาถงึ
ความล้าของสายที่เป็นผลมาจากระยะหย่อน ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณในสภาวะอุณหภูมิฉุกเฉิน 100 ˚C ใช้งานจำนวน 
14,600 ชั่วโมง โดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 17 ˚C และ ในสภาวะอุณหภูมิฉุกเฉิน 100 ˚C ใช้งานจำนวน 10,000 ชั่วโมง เทียบกับ
สภาวะอุณหภูมิฉุกเฉิน 125 ˚C ใช้งาน 4,000 ช่ัวโมง โดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 18 ˚C ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังนี ้
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ตารางที่ 1  ความล้าของสายส่งที่เป็นผลมาจากระยะหย่อนในสภาวะอุณหภูมิฉุกเฉิน 100 ˚C 
อุณหภูมิ

สภาวะปกติ 
[˚C] 

ใช้งานจำนวน 14,600 ช่ัวโมง 
อุณหภูมเิพิ่มขึ้น 17 ˚C  [m] 

ใช้งานจำนวน 10,000 ช่ัวโมง เทียบกับสภาวะ
อุณหภูมิฉุกเฉิน 125 ˚C ใช้งาน 4,000 ช่ัวโมง 

อุณหภูมเิพิ่มขึ้น 18 ˚C  [m] 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
40 1.05 2.62 1.10 2.65 
50 1.23 2.77 1.30 2.80 
60 1.41 2.92 1.45 2.95 
70 1.60 3.06 1.65 3.08 
80 1.72 3.18 1.75 3.21 
90 1.80 3.31 1.90 3.34 
100 2.00 3.43 2.05 3.45 

 

 
 
ตารางที่ 2  การสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายส่ง 

อุณหภูมิ 
[˚C] 

ใช้งานจำนวน 14,600 ช่ัวโมง ใช้งานจำนวน 10,000 ช่ัวโมง  
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 
40 59,045 5.20 59,045 4.58 59,045 5.2 59,045 4.58 
100 56,575 4.98 56,575 4.39 56,671 5.0 56,671 4.39 

หมายเหตุ การสูญเสียความแข็งแรงคิดเป็น 95.817% และแรงดึงประลยัสูงสดุ 6,025 กิโลกรัม 
 

 การสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายอลูมิเนียมจะเกิดขึ้นจากการสะสมของอุณหภูมิและช่วงเวลาที่สายได้รับ
อุณหภูมิตลอดการใช้งาน ซึ่งตามมาตรฐาน IEEE 1283 ระบุว่า หากตัวนำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิสูงกว่า 93 ˚C จะส่งผลให้ตัวนำ
สูญเสียความแข็งแรงจากการหลอม (Annealing) เมื่อพิจารณาขณะติดตั้งสายแบบเหนือดนิท่ีระยะห่างช่วงเสา 80 เมตร และมี   
อุหภูมิใช้งานของสายสูงขึ้นจะส่งผลให้สายเกิดการขยายตัวทางความร้อนและมีปัจจัยเพิ่มเติมจากแรงลมปะทะสาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ระยะหย่อนเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 1  ความล้าของสายส่งที่เป็นผลมาจากระยะหย่อนในสภาวะอุณหภูมิฉุกเฉิน 100 ˚C 
อุณหภูมิ

สภาวะปกติ 
[˚C] 

ใช้งานจำนวน 14,600 ช่ัวโมง 
อุณหภูมเิพิ่มขึ้น 17 ˚C  [m] 

ใช้งานจำนวน 10,000 ช่ัวโมง เทียบกับสภาวะ
อุณหภูมิฉุกเฉิน 125 ˚C ใช้งาน 4,000 ช่ัวโมง 

อุณหภูมเิพิ่มขึ้น 18 ˚C  [m] 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
40 1.05 2.62 1.10 2.65 
50 1.23 2.77 1.30 2.80 
60 1.41 2.92 1.45 2.95 
70 1.60 3.06 1.65 3.08 
80 1.72 3.18 1.75 3.21 
90 1.80 3.31 1.90 3.34 
100 2.00 3.43 2.05 3.45 

 

 
 
ตารางที่ 2  การสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายส่ง 

อุณหภูมิ 
[˚C] 

ใช้งานจำนวน 14,600 ช่ัวโมง ใช้งานจำนวน 10,000 ช่ัวโมง  
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณไีม่ม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
กรณีม ี

แรงลมปะทะสายส่ง 
แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 

แรงดึงสูงสุด
ของสายส่ง  

[N] 

จำนวนเท่า
ของแรงดึง

ประลยั 
40 59,045 5.20 59,045 4.58 59,045 5.2 59,045 4.58 
100 56,575 4.98 56,575 4.39 56,671 5.0 56,671 4.39 

หมายเหตุ การสูญเสียความแข็งแรงคิดเป็น 95.817% และแรงดึงประลยัสูงสดุ 6,025 กิโลกรัม 
 

 การสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายอลูมิเนียมจะเกิดขึ้นจากการสะสมของอุณหภูมิและช่วงเวลาที่สายได้รับ
อุณหภูมิตลอดการใช้งาน ซึ่งตามมาตรฐาน IEEE 1283 ระบุว่า หากตัวนำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิสูงกว่า 93 ˚C จะส่งผลให้ตัวนำ
สูญเสียความแข็งแรงจากการหลอม (Annealing) เมื่อพิจารณาขณะติดตั้งสายแบบเหนือดนิท่ีระยะห่างช่วงเสา 80 เมตร และมี   
อุหภูมิใช้งานของสายสูงขึ้นจะส่งผลให้สายเกิดการขยายตัวทางความร้อนและมีปัจจัยเพิ่มเติมจากแรงลมปะทะสาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ระยะหย่อนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 3  พิกัดกระแสไลน์ท่ีอณุหภูมิขณะใช้งาน 
อุณหภูมิ 

[˚C] 
พิกัดกระแสไลน์ [A] ผลตา่ง 

[%] 

 

IEEE 783 IEC 1597 
0 - - - 
10 - - - 
20 - - - 
30 - - - 
40 - - - 
50 203 231 14 
60 484 500 3 
70 632 658 4 
80 732 777 6 
90 800 875 9 
100 847 958 13 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การติดตั้งสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร ในระบบส่งจ่าย 115 kV ระยะห่าง
ช่วงเสา 80 เมตร การพิจารณาจะใช้อุณหภูมิในสภาวะปกติ 75 ˚C เป็นค่าเริ่มต้น โดยที่อุณหภูมิขณะใช้งาน และแรงลมปะทะ
สายจะส่งผลให้ระยะหย่อนเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากรูปที่ 2 ที่ระยะห่างช่วงเสา 80 เมตร กรณีมีแรงลมปะทะสายจะมีค่าความ
หย่อนมากกว่ากรณีไม่มีแรงลมปะทะสาย ต่อมาได้วิเคราะห์อุณหภูมิที่ใช้งานร่วมกับผลของแรงลมปะทะสายพบว่าความล้าของ
สายที่เป็นผลมาจากระยะหย่อนจะแปรตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและพบว่าระยะหย่อนท่ีเพิ่มขึ้นจากแรงลมปะทะสาย ความล้า จะ
นำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงทางกลของสายส่ง และการพิจารณาพิกัดกระแสไลน์ที่อุณหภูมิขณะใช้งานของสายส่งที่
อุณหภูมิ 0 ˚C ถึง 100 ˚C ตามมาตรฐาน IEEE 783 เปรียบเทียบกับ IEC 1597 ทีม่ีพื้นฐานของสมการคล้ายกันจะพบว่าผลตา่ง
ที่อุณหภูมิ 50 ˚C ถึง 100 ˚C มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8% และจากการนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาแล้วในบทความนี้ไปใช้งานในทางปฏิบัติ
พบว่าระยะหย่อนของสายส่งจะยังคงให้ค่าระยะห่างทางไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 60071-2 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยรวมถึงการทำวิจัยในทุกส่วน และ     

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้สนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือด้านการวิจัย 
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The Study of the Relationship between Mooney Viscosity and Hardness of Rubber 
Blend of Natural Rubber and Styrene Butadiene Rubber 
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Abstract 

 This research was the study on the relationship between the Mooney viscosity and the hardness of 
the rubber blend of natural rubber (NR) and styrene butadiene rubber (SBR). The hardness of these rubber 
blends were varied from 50, 70 and 80 Shore A respectively. The effect of the mixing time on the Mooney 
viscosity and hardness of rubber blends were studied, that the mixing times were varied as 30, 40 and 50 
minutes. The properties of rubber blend were tested before and after the vulcanization. The result 
demonstrated the Mooney viscosity of rubber blends were clearly decreased with increasing of the mixing 
time, but the rubber blends showed slightly change in scorch time, cure time and hardness. Whereas the 
tensile strength and elongation at break of the blends were tended to increase. The HN80 blend showed 
higher the Mooney viscosity and hardness than that of the other blends, this was due to this blend 
formulation had  the highest filler content. 
 
Keywords : Rubber blend, Natural rubber, Styrene butadiene rubber, Mooney viscosity, Hardness 
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บทน า 
การเตรียมยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) กับยางสังเคราะห์เป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมยาง

ให้มีสมบัติเด่นที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การผสมยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ท าให้ได้ยางผสมที่มีสมบัติเชิงกลที่
ดีและทนต่อน้ ามัน เพราะยางธรรมชาติมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่ายางสังเคราะห์ และยางไนไตรล์เป็นยางที่ทนต่อน้ ามันได้ดี ส่วน
ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR) เป็นยางผสมที่มีการน าไปใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลายชนิด เนื่องจากยางผสมที่ได้มีสมบัติเด่นทั้งทางด้านความทนต่อแรงดึงที่ดีซึ่งเป็นผลมาจาก
ของสมบัติเด่นของยางธรรมชาติ และมีความต้านทานต่อการสึกหรอสูงเพราะยางสไตรีนบิวทาไดอีนเป็นยางที่มีสมบัติความ
ต้านทานการสึกหรอท่ีสูงกว่ายางธรรมชาติ ยางผสมที่ได้จึงเหมาะสมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนต่อแรงดึง
และการสึกหรอสูง ซึ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางนั้น การผสมยางกับสารเคมีชนิดต่างๆ เป็นยางคอมพาวด์มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อสมบัติของยางทั้งก่อนและหลังการคงรูปยาง (Vulcanization) สมบัติที่ส าคัญประการแรก คือ 
ความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ที่มีการทดสอบโดยเครื่องทดสอบความหนืดมูนี่ (Mooney viscometer) ความหนืดมูนี่ของ
ยางคอมพาวด์บ่งบอกถึงความสามารถในการไหลระหว่างการขึ้นรูปของยางคอมพาวด์ ยางที่มีความหนืดมูนี่ต่ าสามารถไหลได้
ง่าย ท าให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเป็นไปได้ง่าย ซึ่งค่าความหนืดมูนี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาในการผสม ปริมาณ
สารตัวเติม ชนิดของยาง เป็นต้น ส่วนสมบัติความแข็งของยางหลังการข้ึนรูปเป็นสมบัติที่ส าคัญเช่นกัน เพราะเป็นสมบัติที่บ่ง
บอกถึงความแข็ง - ความนิ่มของยาง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของยางมีหลายปัจจัย เช่น ปริมาณสารตัวเติม ปริมาณสารคง
รูป เวลาในการคงรูป เป็นต้น [1]  

สารตัวเติมที่นิยมใช้เพื่อเสริมแรงให้กับยางคือ เขม่าด าและซิลิกา ซึ่งเขม่าด าสามารถกระจายตัวในยางได้ดีกว่าซิลิกา   
เนื่องจากซิลิกามีความเป็นขั้วค่อนข้างสูง จึงผสมเข้าไปในยางได้ยาก ดังนั้นเมื่อมีการใช้ซิลิกาในยาง จึงจ าเป็นต้องเติมสาร      
คู่ควบเพื่อช่วยให้ซิลิกาเข้ากับยางได้ดีขึ้น โดย Ismail และคณะ [2] ได้ท าการศึกษาผลของสารคู่ควบไซเลนต่อสมบัติการคงรูป
และสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติคอมโพสิทที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยจากต้นไผ่ พบว่า ความหนืดมูนี่และความแข็งของยาง
คอมโพสิทมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ใช้สารคู่ควบ และจากการศึกษาผลของอัตราส่วนของเขม่าด าและซิลิกาที่มี
ผลต่อสมบัติการไหลและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ [3] พบว่า ค่าความหนืดมูนี่ของยางธรรมชาติจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วน
ของเขม่าด าเพิ่มขึ้น แต่เวลาการคงรูปของยางลดลง ส่วนความแข็งและความต้านทานต่อการสึกหรอของยางมีค่าลดลงเมื่อ
สัดส่วนของซิลิกาลดลง 

นอกจากนี้ในปี 2559 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี และจุฑารัตน์ ด าปิน [4] ได้ท าการศึกษาสมบัติของยางคอมพาวด์และ
สมบัติของยางคงรูปโดยการน าเศษยางอีวีเอจากพื้นรองเท้าน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยการผสมเข้ากับยางอีพีดีเอ็ม พบว่า สมบัติ
ความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณยางอีวีเอ ซึ่งยางอีวีเอถูกใช้เป็นสารตัวเติมในยางคอมพาวด์อีพีดีเอ็มที่
คงรูปด้วยระบบก ามะถันในปริมาณ 1 phr โดยท าให้ยางคงรูปที่ได้มีสมบัติเชิงกลทีด่ี มีความแข็งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของยาง
อีวีเอ  

ในงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน รวมถึงการทดสอบสมบัติก่อนและ
หลังการคงรูปของยางผสมที่เตรียมได้ ได้แก่ ค่าความหนืดมูนี่ สมบัติการคงรูป ค่าความแข็ง และสมบัติความทนต่อแรงดึง เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดมูนี่กับความแข็งของยางผสม และสมบัติอื่นๆ ของยางผสม 

 
วิธีด าเนินการ 

 1. การเตรียมยางคอมพาวด์ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 ยางคอมพาวด์ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) กับยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene 
butadiene rubber, SBR) เตรียมได้จากการผสมยางด้วยเครื่องผสมยางสองลูกกล้ิงตามสูตรยางในตารางท่ี 1 ซึ่งสูตร HN80 
เป็นยางผสมท่ีมีความแข็ง 80 Shore A สูตร HN70 เป็นยางผสมท่ีมีความแข็ง 70 Shore A และสูตร HN50 เป็นยางผสมที่มี
ความแข็ง 50 Shore A และแปรเวลาในการผสมยาง ดังนี้ 30 40 และ 50 นาที ตามล าดับ โดยเริ่มจากการบดย่อยยางให้นิ่ม
เป็นเวลา 3 นาที แล้วจึงเติมซิงค์ออกไซด์ กรดสเตียริก และพอลิเอทิลีนไกลคอล 4000 ตามล าดับ เมื่อสารเคมีผสมเข้ากับยาง
ได้ดีแล้วจึงเติมซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต  สลับกับน้ ามันพาราฟินิกและสารคู่ควบไซเลน ผสมสารเคมีให้เข้ากับยางโดยการ
กรีดและพับยางสลับไปมา เพื่อให้สารเคมีกระจายตัวในยางได้ดี จากนั้นจึงเติมไดเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ ไซโคลเฮกซิลเบน-
โซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ และก ามะถัน ตามล าดับ จากนั้นผสมสารเคมีกับยางจนกว่าจะครบตามเวลาที่ก าหนด 
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 ตารางท่ี 1 สูตรยางคอมพาวด์ของยางผสม  
ส่วนผสม HN80 (phr) HN70 (phr) HN50 (phr) 

ยางธรรมชาติ (ยางแผ่นรมควันชัน้ 3) 60 40 60 
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) 40 60 40 
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 5 3 3 
กรดสเตียริก (Stearic acid) 2 1 1 
พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000 (PEG 4000) 3 3 3 
ซิลิกา  (Silica)  65 60 40 
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 40 - 15 
น้ ามันพาราฟินิก (Paraffinic oil) - 7 25 
สารคู่ควบไซเลน (Si-69) 2 2 2 
ไดเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (MBTS) 1.5 1.5 1.5 
ไซโคลเฮกซิลเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (CBS) 1 1 1 

ก ามะถัน 2.8 2.8 2.8 
 
 2. การทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางคอมพาวด์ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 โดยทดสอบความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนี่ (Mooney viscometer) ที่อุณหภูมิ 
125C เป็นเวลา 4 นาที โดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็กในการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1646 [5] ส่วนสมบัติการคงรูปของยาง
คอมพาวด์ถูกทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการสุกของยาง (Moving Die Rheometer, MDR) ตามมาตรฐาน ASTM D5289 [6] 
ที่อุณหภูมิ 150C เป็นเวลา 20 นาที เพื่อหาเวลาในการคงรูป (Cure time) เวลาสกอร์ช (Scorch time) ค่าทอล์คต่ าสุด (ML) 
และค่าทอล์คสูงสุด (MH) 
 3. การคงรูปยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 น ายางคอมพาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาคงรูปด้วยเครื่องอัดเบ้า (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 
150C โดยใช้เวลาในการอัดยางตามเวลาการคงรูปที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอย่างยางผสมเพื่อใช้ใน
การทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสม 
 4. การทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 น ายางผสมที่ผ่านการคงรูปแล้วมาทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง (Tensile properties) ตามมาตรฐาน ASTM 
D412 [7] ส่วนความแข็งของยางผสมทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 [8] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบหาค่าความหนืดมูนี่ (Mooney viscosity) ของยางผสมสูตรต่างๆ พบว่า ยางสูตร HN80 เป็นสูตร
ยางที่มีค่าความหนืดมูนี่สูงที่สุด ตามด้วยยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 เนื่องจากยางสูตร 
HN80 มีปริมาณของสารตัวเติมมากที่สุดและไม่มีการใช้น้ ามันเพื่อช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวในยางได้ยาก 
ส่งผลให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมสูตรนี้มีค่าสูง ในขณะที่ยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 มีการใช้สารตัวเติมในปริมาณที่
น้อยลงและมีการใช้น้ ามันช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวในยางได้ดีขึ้นและน้ ามันท าหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นในยาง 
จึงส่งผลให้ค่าความหนืดมูนี่ของยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 ต่ ากว่าตามล าดับ โดยยางผสมทั้งสามสูตรมีค่าความหนืด-
มูนี่ลดลงตามเวลาการผสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าทอร์คต่ าสุดที่มีค่าลดลงเช่นกันดังรูปที่ 2 (ก) เนื่องจากเมื่อเวลาการผสม
ที่เพิ่มขึ้น ท าให้สายโซ่โมเลกุลของยางขาดออกจากกันได้มากขึ้น จึงท าให้น้ าหนักโมเลกุลของยางลดลง ค่าความหนืดมูนี่ของ
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 ตารางท่ี 1 สูตรยางคอมพาวดข์องยางผสม  
ส่วนผสม HN80 (phr) HN70 (phr) HN50 (phr) 

ยางธรรมชาติ (ยางแผ่นรมควันชัน้ 3) 60 40 60 
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) 40 60 40 
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 5 3 3 
กรดสเตียริก (Stearic acid) 2 1 1 
พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000 (PEG 4000) 3 3 3 
ซิลิกา  (Silica)  65 60 40 
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 40 - 15 
น้ ามันพาราฟินิก (Paraffinic oil) - 7 25 
สารคู่ควบไซเลน (Si-69) 2 2 2 
ไดเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (MBTS) 1.5 1.5 1.5 
ไซโคลเฮกซิลเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (CBS) 1 1 1 

ก ามะถัน 2.8 2.8 2.8 
 
 2. การทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางคอมพาวดข์องยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 โดยทดสอบความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนี่ (Mooney viscometer) ที่อุณหภูมิ 
125C เป็นเวลา 4 นาที โดยใช้โรเตอร์ขนาดเล็กในการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1646 [5] ส่วนสมบัติการคงรูปของยาง
คอมพาวด์ถูกทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการสุกของยาง (Moving Die Rheometer, MDR) ตามมาตรฐาน ASTM D5289 [6] 
ที่อุณหภูมิ 150C เป็นเวลา 20 นาที เพื่อหาเวลาในการคงรูป (Cure time) เวลาสกอร์ช (Scorch time) ค่าทอล์คต่ าสุด (ML) 
และค่าทอล์คสูงสุด (MH) 
 3. การคงรูปยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 น ายางคอมพาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาคงรูปด้วยเครื่องอัดเบ้า (Compression molding) ที่อุณหภูมิ 
150C โดยใช้เวลาในการอัดยางตามเวลาการคงรูปที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอย่างยางผสมเพื่อใช้ใน
การทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสม 
 4. การทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวทาไดอีน 
 น ายางผสมท่ีผ่านการคงรูปแล้วมาทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง (Tensile properties) ตามมาตรฐาน ASTM 
D412 [7] ส่วนความแข็งของยางผสมทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 [8] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบหาค่าความหนืดมูนี่ (Mooney viscosity) ของยางผสมสูตรต่างๆ พบว่า ยางสูตร HN80 เป็นสูตร
ยางที่มีค่าความหนืดมูนี่สูงที่สุด ตามด้วยยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 เนื่องจากยางสูตร 
HN80 มีปริมาณของสารตัวเติมมากที่สุดและไม่มีการใช้น้ ามันเพื่อช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวในยางได้ยาก 
ส่งผลให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมสูตรนี้มีค่าสูง ในขณะที่ยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 มีการใช้สารตัวเติมในปริมาณที่
น้อยลงและมีการใช้น้ ามันช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวในยางได้ดีขึ้นและน้ ามันท าหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นในยาง 
จึงส่งผลให้ค่าความหนืดมูนี่ของยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 ต่ ากว่าตามล าดับ โดยยางผสมทั้งสามสูตรมีค่าความหนืด-
มูนี่ลดลงตามเวลาการผสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าทอร์คต่ าสุดที่มีค่าลดลงเช่นกันดังรูปที่ 2 (ก) เนื่องจากเมื่อเวลาการผสม
ที่เพิ่มขึ้น ท าให้สายโซ่โมเลกุลของยางขาดออกจากกันได้มากขึ้น จึงท าให้น้ าหนักโมเลกุลของยางลดลง ค่าความหนืดมูนี่ของ

ยางคอมพาวด์จึงลดลง  โดยเมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้นความหนืดมูนี่ของยางสูตร HN80 จะลดลงอย่างมาก แต่ยางสูตร      
HN50 มีค่าความหนืดมูนี่ลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการทดสอบความหนืดมูน่ีใช้โรเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ทดสอบยางที่มีความ
หนืดสูง เมื่อน าไปทดสอบยางที่มีค่าความหนืดต่ าจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

 
รูปที่ 1 ความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ของยางผสม NR/SBR 

 จากรูปที่ 2 ยางสูตร HN80 มีค่าทอล์คต่ าสุดและค่าทอล์คสูงสุดมากที่สุด เนื่องจากยางสูตร HN80 เป็นสูตรยางที่มี
ค่าความหนืดมากที่สุด และมีปริมาณซิลิกามากที่สุด เมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้น ท าให้ค่าทอล์คต่ าสุดลดลงเล็กน้อย ในขณะที่
ค่าทอล์คสูงสุดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น แม้จะส่งผลให้โมเลกุลของยางสั้นลง แต่ปริมาณ
การเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางด้วยก ามะถันมีปริมาณเท่ากัน ท าให้ค่าทอล์คสูงสุดมีค่าไม่แตกต่างกัน ส่วนเวลา  
สกอร์ชและเวลาคงรูปของยางคอมพาวด์มีค่าต่างกันเล็กน้อยเมื่อเวลาการผสมยางต่างกันดังแสดงในรูปที่ 3 แต่เวลาการคงรูป
ของยางสูตร HN70 มีค่าสูงกว่ายางสูตรอื่นๆ ที่ทุกเวลาการผสม เพราะยางสูตรนี้มีปริมาณกรดสเตียริกและน้ ามันพาราฟินิก
น้อย แต่มีปริมาณซิลิกามาก ท าให้ซิลิกามีโอกาสท าปฏิกิริยากับสารเคมีที่ใช้ในการคงรูปยางก่อนเกิดปฏิกิริยาการคงรูป ท าให้
ปริมาณสารที่ใช้ในการคงรูปลดน้อยลง ส่งผลให้ยางสูตรนี้มีเวลาการคงรูปสูงกว่ายางสูตรอื่นๆ 

   
     (ก)            (ข) 

รูปที่ 2 (ก) ค่าทอร์คต่ าสุด และ (ข) ค่าทอร์คสูงสุดของยางคอมพาวด์ของยางผสม NR/SBR 
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        (ก)           (ข) 

รูปที่ 3 (ก) เวลาสกอร์ช และ (ข) เวลาคงรูปของยางคอมพาวด์ของยางผสม NR/SBR 

 เมื่อยางผสมเกิดการคงรูปแล้ว เวลาในการผสมยางไม่มีผลต่อความแข็งของยางผสมดังแสดงในรูปที่ 4 เนื่องจากความ
แข็งของยางได้รับอิทธิพลมาจากปริมาณของสารคงรูป ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม ดังนั้นเวลาในการผสมยางที่เพิ่มขึ้น จึง
ไม่มีผลต่อความแข็งของยาง ซึ่งค่าความแข็งของยางผสมท่ีวัดได้สอดคล้องกับค่าทอล์คสูงสุดของยางคอมพาวด์ของยางผสมที่
แสดงในรูปที่ 2 (ข) โดยยางสูตร HN80 มีค่าความแข็งสูงที่สุด ในขณะที่ยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 มีค่าความแข็ง
ลดลงตามล าดับ ซึ่งยางทั้งสามสูตรมีปริมาณสารคงรูปเท่ากัน แต่มีปริมาณและชนิดของสารตัวเติมและน้ ามันต่างกัน กล่าวคือ 
ยางสูตร HN80 มีปริมาณสารตัวเติมมากที่สุดและไม่มีน้ ามันพาราฟินิก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสารตัวเติมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
ความแข็งของยางเพิ่มขึ้น ส่วนการเพิ่มปริมาณน้ ามันพาราฟินิกในยางจะท าให้ความแข็งยางลดลง แต่ยางสูตรนี้ไม่มีการเติม
น้ ามันพาราฟินิก ดังนั้นยางสูตร HN80 จึงมีความแข็งสูงที่สุด นอกจากนี้การใช้ซิลิกาเป็นสารตัวเติมในยาง จะท าให้ยางมีความ
แข็งและความแข็งแรงเพิ่มข้ึน เพราะซิลิกาเป็นสารตัวเติมประเภทเสริมแรง 

 
     รูปที่ 4 ความแข็ง (Hardness) ของยางผสม NR/SBR 

เมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่า 100% มอดูลัสของยางผสมสูตร HN70 และ HN50 เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก
ค่า 100% มอดูลัสของยางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการเชื่อมโยงในยาง กล่าวคือ หากมีปริมาณการเชื่อมโยงสูงจะ
ส่งผลให้ค่า 100% มอดูลัสมีค่าสูงขึ้น ส่วนยางสูตร HN80 มีค่า 100% มอดูลัสสูงที่สุดดังแสดงในรูปที่ 5 เนื่องจากในยางสูตร 
HN80 มีปริมาณซิลิกามากที่สุด และมีการเติมสารคู่ควบไซเลน ท าให้เกิดแรงยืดเหนี่ยวระหว่างยางกับซิลิกาได้ดี ยางสูตร 
HN80 จึงมีความแข็งแรงสูงกว่ายางสูตรอื่นๆ 

ยางผสม NR/SBR สูตร HN70 และ HN50 มีความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการผสมยางเพิ่มขึ้น ส่วนระยะยืด
เมื่อขาดของยางทั้งสามสูตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามการเพิ่มของเวลาในการผสมเช่นเดียวกัน (รูปที่ 6 (ก) และ (ข)) เนื่องจากเวลา
ในการผสมที่นานขึ้นจะช่วยให้สารตัวเติมในยางกระจายตัวได้ดีขึ้น ท าให้ความแข็งแรงของยางเพิ่มขึ้น ยางสูตร HN70 กับยาง
สูตร HN80 มีค่าความทนต่อแรงดึงใกล้เคียงกัน ส่วนยางสูตร HN50 มีค่าความทนต่อแรงดึงต่ าสุด เนื่องจากยางสูตร HN80 กับ
ยางสูตร HN70 มีปริมาณสารตัวเติมเสริมแรงที่มากกว่ายางสูตร HN50 จึงส่งผลให้ยางสูตร HN80 กับยางสูตร HN70 มีความ
แข็งแรงมากกว่า หากพิจารณาเฉพาะยางสูตร HN80 และยางสูตร HN70 พบว่า ยางสูตร HN70 มีค่าความทนต่อแรงดึงสูงกว่า
ยางสูตร HN80 เล็กน้อย เนื่องจากในยางสูตร HN70 มีการใช้น้ ามันพาราฟินิกช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวใน
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        (ก)           (ข) 

รูปที่ 3 (ก) เวลาสกอร์ช และ (ข) เวลาคงรูปของยางคอมพาวดข์องยางผสม NR/SBR 

 เมื่อยางผสมเกิดการคงรูปแล้ว เวลาในการผสมยางไม่มีผลต่อความแข็งของยางผสมดังแสดงในรูปที่ 4 เนื่องจากความ
แข็งของยางได้รับอิทธิพลมาจากปริมาณของสารคงรูป ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม ดังนั้นเวลาในการผสมยางที่เพิ่มขึ้น จึง
ไม่มีผลต่อความแข็งของยาง ซึ่งค่าความแข็งของยางผสมท่ีวัดได้สอดคล้องกับค่าทอล์คสูงสุดของยางคอมพาวด์ของยางผสมที่
แสดงในรูปท่ี 2 (ข) โดยยางสูตร HN80 มีค่าความแข็งสูงที่สุด ในขณะที่ยางสูตร HN70 และยางสูตร HN50 มีค่าความแข็ง
ลดลงตามล าดับ ซึ่งยางทั้งสามสูตรมีปริมาณสารคงรูปเท่ากัน แต่มีปริมาณและชนิดของสารตัวเติมและน้ ามันต่างกัน กล่าวคือ 
ยางสูตร HN80 มีปริมาณสารตัวเติมมากที่สุดและไม่มีน้ ามันพาราฟินิก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสารตัวเติมเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
ความแข็งของยางเพิ่มขึ้น ส่วนการเพิ่มปริมาณน้ ามันพาราฟินิกในยางจะท าให้ความแข็งยางลดลง แต่ยางสูตรนี้ไม่มีการเติม
น้ ามันพาราฟินิก ดังนั้นยางสูตร HN80 จึงมีความแข็งสูงที่สุด นอกจากนี้การใช้ซิลิกาเป็นสารตัวเติมในยาง จะท าให้ยางมีความ
แข็งและความแข็งแรงเพิ่มข้ึน เพราะซิลิกาเป็นสารตัวเติมประเภทเสริมแรง 

 
     รูปที่ 4 ความแข็ง (Hardness) ของยางผสม NR/SBR 

เมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่า 100% มอดูลัสของยางผสมสูตร HN70 และ HN50 เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก
ค่า 100% มอดูลัสของยางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการเชื่อมโยงในยาง กล่าวคือ หากมีปริมาณการเชื่อมโยงสูงจะ
ส่งผลให้ค่า 100% มอดูลัสมีค่าสูงขึ้น ส่วนยางสูตร HN80 มีค่า 100% มอดูลัสสูงที่สุดดังแสดงในรูปที่ 5 เนื่องจากในยางสูตร 
HN80 มีปริมาณซิลิกามากที่สุด และมีการเติมสารคู่ควบไซเลน ท าให้เกิดแรงยืดเหนี่ยวระหว่างยางกับซิลิกาได้ดี ยางสูตร 
HN80 จึงมีความแข็งแรงสูงกว่ายางสูตรอื่นๆ 

ยางผสม NR/SBR สูตร HN70 และ HN50 มีความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการผสมยางเพิ่มขึ้น ส่วนระยะยืด
เมื่อขาดของยางทั้งสามสูตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามการเพิ่มของเวลาในการผสมเช่นเดียวกัน (รูปที่ 6 (ก) และ (ข)) เนื่องจากเวลา
ในการผสมที่นานขึ้นจะช่วยให้สารตัวเติมในยางกระจายตัวได้ดีขึ้น ท าให้ความแข็งแรงของยางเพิ่มขึ้น ยางสูตร HN70 กับยาง
สูตร HN80 มีค่าความทนต่อแรงดึงใกล้เคียงกัน ส่วนยางสูตร HN50 มีค่าความทนต่อแรงดึงต่ าสุด เนื่องจากยางสูตร HN80 กับ
ยางสูตร HN70 มีปริมาณสารตัวเติมเสริมแรงท่ีมากกว่ายางสูตร HN50 จึงส่งผลให้ยางสูตร HN80 กับยางสูตร HN70 มีความ
แข็งแรงมากกว่า หากพิจารณาเฉพาะยางสูตร HN80 และยางสูตร HN70 พบว่า ยางสูตร HN70 มีค่าความทนต่อแรงดึงสูงกว่า
ยางสูตร HN80 เล็กน้อย เนื่องจากในยางสูตร HN70 มีการใช้น้ ามันพาราฟินิกช่วยในการผสม ท าให้สารตัวเติมกระจายตัวใน
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ยางได้ดีกว่ายางสูตร HN80 ในขณะเดียวกันยางสูตร HN80 มีค่าระยะยืดเมื่อขาดต่ าที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างยางกับซิลิกามากกว่าสูตรอื่นๆ ซึง่ส่งผลให้ความสามารถในการยืดของยางลดลง  

 

รูปที่ 5 ค่า 100% มอดุลัสของของยางผสม NR/SBR 

  
        (ก)          (ข) 

รูปที่ 6  (ก) ความทนต่อแรงดึง และ (ข) ระยะยืดเมื่อขาดของยางผสม NR/SBR 

จากผลการทดสอบหาค่าความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ของยางผสมและความแข็งของยางผสมหลังจากคงรูปแล้ว 
พบว่า เมื่อเวลาในการผสมเพิ่มขึ้น ค่าความหนืดมูนี่ของยางผสมมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน แต่ค่าความแข็งของยางผสมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากความแข็งของยางขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารตัวเติมที่ใช้ในสูตรยาง ซึ่งพบว่า 
ยางสูตร HN80 เป็นสูตรที่มีค่าความหนืดมูนี่สูงที่สุดและมีค่าความแข็งสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเป็นสูตรที่ปริมาณสารตัวเติม
มากที่สุดและไม่มีน้ ามันพาราฟินิก แต่ยางสูตร HN50 มีความหนืดมูนี่และความแข็งต่ าสุด เพราะยางสูตรนี้มีปริมาณสารตัวเติม
น้อยที่สุด และมีการเติมน้ ามันพาราฟินิกลงในสูตรยางมากที่สุด ซึ่งน้ ามันท าหน้าที่เป็นสารพลาสติไซเซอร์ที่สามารถท าให้ความ
แข็งของยางลดลง และยางคอมพาวด์สามารถไหลได้ง่ายขึ้น 

สรุปผลการวิจยั 
 เมื่อระยะเวลาในการผสมยางเพิ่มขึ้น ค่าความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ค่า
ความแข็งของยางผสมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และความหนืดมูนี่ของยางคอมพาวด์ไม่มีผลต่อความแข็งของยาง
ผสม ส่วนค่าความทนต่อแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบยางแต่ละสูตร ยางผสมสูตร HN80 มีค่า
ความหนืดมูนี่และค่าความแข็งสูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณสารตัวเติมมากที่สุดและไม่มีน้ ามันที่ท าหน้าที่เป็นสารพลาสติไซเซอร์
ที่จะช่วยลดความแข็งของยาง และยางผสมสูตร HN50 มีระยะยืดเมื่อขาดสูงสุด ส่วนค่าความทนต่อแรงดึงของยางผสมทั้งสาม
สูตรมีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกสูตรยางและเวลาในการผสมยางที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์
และการใช้งาน งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาผลของเวลาในการผสมของยางที่มีสูตรแตกต่างกันที่มีต่อค่าความหนืดมูนี่และ
ความแข็งของยาง ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตในสถานประกอบการ 
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แบบจ ำลองเชิงตัวเลขเพื่อกำรควบคุมคุณภำพน ้ำในฟำรม์กุ้งระบบปิด 
 

นัฏฐิณี สิทธิจินดา1*  และนพรัตน์ โพธิ์ชัย1,2 

 

บทคัดย่อ 

 การท าฟาร์มกุ้งแบบทั่วไปมีการระบายน ้าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งลงสู่ธรรมชาติแล้วสูบน ้าสะอาดเข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยน ้า
เสียที่เกินกว่าค่ามาตรฐานจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเกิดมลพิษ การเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม
กุ้งระบบปิดจึงถูกพัฒนาเพื่อตัดการปล่อยน ้าเสีย เป็นการหมุนเวียนน ้าใช้ในฟาร์ม ด้วยการปรับปรุงคุณภาพน ้าเดิมโดยไม่มีการ
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ได้มาตรฐานและใช้เวลาบ าบัดน ้าน้อย ควรบ าบัดน ้าตั้งแต่เริ่มสูบน ้าจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน ้าจนกระทั่งน ้าเต็มบ่อพัก และเมื่อได้
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นัฏฐิณี สิทธิจินดา1*  และนพรัตน์ โพธิ์ชัย1,2 

 

บทคัดย่อ 

 การท าฟาร์มกุ้งแบบทั่วไปมีการระบายน ้าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งลงสู่ธรรมชาติแล้วสูบน ้าสะอาดเข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยน ้า
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A NUMERICAL MODEL OF MEASURING WATER QUALITY IN A CLOSED DISCHARGE SYSTEM 
FOR SHRIMP FARMING 

 
Nattinee Sittijinda1* and Nopparat Pochai1,2 

 

Abstract 
 Typical shrimp farming involves draining wastewater from shrimp ponds into the environment and 
replacing the ponds with clean water. Wastewater that exceeds the threshold will be released into natural 
water source. To stop the wastewater discharge process, shrimp farming techniques in closed-system shrimp 
farms were created. It is circulating water produced on the farm to restore the original water quality without 
discharging wastewater into the environment. However, in the process of increasing water quality, they want 
to meet standards while preserving within energy cost limits.  
 The objective of this research is to offer a mathematical model for assessing water quality between 
shrimp ponds and water treatment ponds, which is a part in the shrimp farming process in a closed shrimp 
farm. To decide the correct time to treat water to achieve the required quality while reducing treatment 
time. In many situations, the research includes mathematical simulations for evaluating water quality in 
treatment systems and simulating water levels under actual agricultural pump limitations. The model's 
solution is approximated using the numerical technique. The simulation results demonstrate that the water 
treatment from the start of water pumping from the pond to the drain produced good results under various 
conditions. It may be concluded that water should be treated from the beginning of pumping from the 
pond to the drainage until the water is full if the required water quality is desired and the treatment time 
is limited. The treatment is turned off once the desired water quality is reached, which saves energy and 
money. 
Keywords: Water treatment, Water quality, Closed-system shrimp farms 

  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

392

1. บทน ำ 
 ปัญหาที่ในการท าฟาร์มส าหรับการเลีย้งกุ้งระบบเปดิมักประสบปญัหาน ้าเสียในบ่อเลีย้งกุ้งจากสารชีวภาพท่ีเกิดในบอ่
เลี้ยง จึงมีการระบายน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ก่อให้เกิดมลพิษใน
แหล่งน ้าได้ วิธีการท าฟาร์มส าหรับเลี้ยงกุ้งระบบปิด และวิธีการรีไซเคิลน ้าเพื่อหมุนเวียนน ้าใช้ในฟาร์ม [1] ท าให้คุณภาพของ
น ้าดีขึ้นลดการระบายน ้าจากฟาร์มสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ เพื่อใช้น ้าอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกุ้งและขจัดความเสี่ยงจากโรคกุ้งท าให้เกษตรกรสามารถผลิตกุ้งคุณภาพปลอดภัยจากการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ 
งานวิจัยนีจ้ะน าเสนอการวัดคุณภาพน ้าในระบบระบายน ้าแบบปิดส าหรับการเลี้ยงกุ้งและการไหลเวียนของน ้าท่ีมีผลกระทบกับ
คุณภาพน ้าโดยใช้แบบตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยได้การวัดคุณภาพน ้าจากการหมุนเวียนน ้าในฟาร์มและอัตราการไหลจาก
การระบายน ้าของบ่อ โดยน าเสนอแนวทางการบ าบัดและหมุนเวียนท าให้คุณภาพน ้าดีขึ้น ผลเฉลยของสมการก่อก าเนิดถูก
ประมาณค่าโดยวิธีเชิงตัวเลขคือ วิธีของรุงเง-คุตตาอันดับ 4 (Runge-Kutta Method 4th order) [2] ซึ่งสะดวกแก่การค านวณ 
โดยจ าลองสถานการณ์ที่น ้าในบ่อถูกสูบเข้าด้วยอัตราการไหลระดับต่าง ๆ ในขณะที่มีการเดินเครื่องบ าบัดน ้าเสียในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้าที่ได้ โดยพิจารณาจากความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biological Oxygen 
Demand, BOD ) [3] เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน ้า 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพของฟาร์มกุ้งระบบปิด [1] 
 

2. ตัวแบบเชิงคณิตศำสตร์เพื่อกำรประเมินคุณภำพน ้ำ 
 

2.1 ตัวแบบระดับน ้าเมื่อสูบน ้าเข้าและออกสู่บ่อเลี้ยงกุ้งที่ข้ึนกับเวลา  
  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน า้เมื่อสูบน ้าเข้าสู่บ่อเลี้ยงท่ีขึ้นกับเวลา พิจารณาตัวแบบ  

     (inflow) (outflow)dy
dt A

−
=            (1) 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงอัตราการไหลของน ้า [2] 
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  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน า้เมื่อสูบน ้าเข้าสู่บ่อเลี้ยงท่ีขึ้นกับเวลา พิจารณาตัวแบบ  

     (inflow) (outflow)dy
dt A

−
=            (1) 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงอัตราการไหลของน ้า [2] 

เมื่อ y (ม.) คือ ระดับน ้า, inflow (ลบ.ม./วินาที) คือ อัตราการสูบน ้าเข้า, outflow (ลบ.ม./วินาที)  คือ อัตราการ
สูบน ้าออก, A (ตร.ม.) คือ พื้นที่ของบ่อน ้า และ t (วินาที) คือเวลาและได้สมการปริมาตรน ้า คือ v A y=  เมื่อ v  (ลบ.ม.) 
คือปริมาตรของน ้า, A  (ตร.ม.) คือพ้ืนท่ีของบ่อน ้า และ y (ม.) คือระดับน ้าของบ่อ โดยที่ (0)y คือค่าระดับน ้าเริ่มต้น 

จากนั้นจึงท าการทดลองการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าและปริมาตรน ้า โดยก าหนดอัตราการสูบน ้าเข้า  และออกที่
แตกต่างกันในเวลาที่ก าหนด และท าการน าปริมาตรน ้ามาบ าบัดโดยจะท าการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรน ้าให้มีหน่วยเป็นลิตรก่อน
และน ามาพิจารณาสมการดังต่อไปนี้ 

    dcv kc Q
dt

= −   , 0 1k                     (2) 

 เมื่อ v  (ล./วินาที) คือปริมาณน ้า, c  (มก./ล.) คือความเข้มข้นของมลพิษในน ้า, Q  (มก./ล.) คือ ตัวที่ก าจัดน ้าเสีย, 
t  (วินาที) คือเวลา และ k  คืออัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยที่ (0)c คือค่าความเข้มข้นเริ่มต้น 
 ต่อไปจะเป็นการจ าลองเหตุการณ์เพื่อท านายเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้น
ของมลพิษโดยประยุกต์พื้นที่บ่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก าหนดอัตราการสูบน ้าเข้า และออก โดยเวลาที่ท าการทดลองจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราก าหนดขึ้น 
 

3 .กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ 
 จากการพิจารณาสมการต่อไปจะเป็นการจ าลองเหตุการณ์เพื่อใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการท านายระดบัน ้า
และปริมาณน ้าเมื่อมีอัตราการไหลของน ้าท่ีต่างกันแต่ละช่วงเวลา โดยจะใช้อัตราการสูบน ้าเข้าและออกท่ีนิยมใช้ในการเกษตร 
กรณีที่ 1 ท าการสูบน ้าเข้าด้วยอัตราการสูบที่แตกต่างกันโดยจะไม่มีการสูบน ้าออกจากบ่อกุ้งดังนั้น outflow 0= (ลบ.ม./
วินาที)   น าไปค านวณในสมการที่ (1) เพื่อหาระดับน ้าและหาปริมาณน ้า โดยจะก าหนดให้พื้นที่ปากบ่อกว้าง 10 (เมตร) และ
ยาว 10 (เมตร) จะได้ 10 10 = 100 A=  (ตร.ม.) น าไปแทนในสมการที่ (1) จะได้ว่า  

(inflow) 0
100

dy
dt

−
=  

 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื ่อนไขเริ ่มต้นคือ 0t = , 0y =  และ 0 36,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของ
สมการด้วยวิธี RK4 เพื่อหาระดับน ้าและน าระดับน ้าที่ได้ไปค านวณหาปริมาณน ้าได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าตามอัตราอัตราการสูบน ้าท่ีต่างกัน ณ เวลา 36,000 วินาที 

 

 

 

เวลา (วินาที) 0 3,600 7,200 10,800 14,400 … 36,000 

inflow=25,000  (ลบ.ม./ชม.) 100 124.9931 149.9931 174.9931 199.9931 … 349.9931 

inflow=35,000  (ลบ.ม./ชม.) 100 134.9903 169.9903 204.9903 239.9903 … 449.9903 
inflow=50,000  (ลบ.ม./ชม.) 100 149.9861 199.9861 249.9861 299.9861 … 599.9861 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณน ้าในบ่อตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าท่ีมีอัตราการสูบน ้าเข้าหลายอัตรา 
 

 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าระดับน ้าและปริมาณน ้าจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการสูบน ้าเข้ายิ่งอัตราการสูบน ้าเข้ามีค่า
มากระดับน ้าและปริมาณน ้าก็จะสูงขึ้นตามอัตราการสูบและน าปริมาณน ้าที่ได้ไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรและน าไปค านวณหา

ความเข้มข้นต่อในสมการที่ (2) โดยจะก าหนดให้ 0.4546k = , 16.7515Q =  (มก./ล.) แทนในสมการที่ (2) จะได้  

     0.4546 16.7515dcv c
dt

= −  

 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0t = , 22c =  และ 0 36,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของสมการ
ด้วยวิธี RK4 เพื่อหาความเข้มข้นของน ้าได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีแปรตามปรมิาณน า้จากอัตราการสูบน า้เข้าที่ต่างกัน ณ เวลา 
   36,000 วินาที 

เวลา (วินาที) 0 3,600 7,200 10,800 14,400 … 36,000 

inflow=25,000 (ลบ.ม./ชม.) 22 21.4782 21.0547 20.6992 20.3935 … 19.1417 

inflow=35,000  (ลบ.ม./ชม.) 22 21.4994 21.1185 20.8123 20.5570 … 19.5721 
inflow=50,000 (ลบ.ม./ชม.) 22 21.5274 21.1968 20.9440 20.7404 … 20.0026 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าตามปรมิาณน ้าจากอัตราการสูบน ้าเข้าท่ีต่างกัน 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณน ้าในบ่อตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าท่ีมีอัตราการสูบน ้าเข้าหลายอัตรา 
 

 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าระดับน ้าและปริมาณน ้าจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการสูบน ้าเข้ายิ่งอัตราการสูบน ้าเข้ามีค่า
มากระดับน ้าและปริมาณน ้าก็จะสูงขึ้นตามอัตราการสูบและน าปริมาณน ้าที่ได้ไปเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรและน าไปค านวณหา

ความเข้มข้นต่อในสมการที่ (2) โดยจะก าหนดให้ 0.4546k = , 16.7515Q =  (มก./ล.) แทนในสมการที่ (2) จะได้  

     0.4546 16.7515dcv c
dt

= −  

 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0t = , 22c =  และ 0 36,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของสมการ
ด้วยวิธี RK4 เพื่อหาความเข้มข้นของน ้าได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีแปรตามปรมิาณน า้จากอัตราการสูบน า้เข้าที่ต่างกัน ณ เวลา 
   36,000 วินาที 

เวลา (วินาที) 0 3,600 7,200 10,800 14,400 … 36,000 

inflow=25,000 (ลบ.ม./ชม.) 22 21.4782 21.0547 20.6992 20.3935 … 19.1417 

inflow=35,000  (ลบ.ม./ชม.) 22 21.4994 21.1185 20.8123 20.5570 … 19.5721 
inflow=50,000 (ลบ.ม./ชม.) 22 21.5274 21.1968 20.9440 20.7404 … 20.0026 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าตามปรมิาณน ้าจากอัตราการสูบน ้าเข้าท่ีต่างกัน 

 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าค่าความเข้มข้นของน ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง และจะเห็นว่าปริมาณน ้าท่ีน้อยกว่าจะท าให้
ค่าความเข้มข้นลดลงมากยิ่งข้ึน  

กรณีที่ 2 กรณีนี้เป็นการจ าลองสถานการณ์ต่อเนื่องจากกรณีแรกหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 10 ชั่วโมงที่มีการสูบน ้าเข้ามาใน
อัตราการสูบท่ีแตกต่างกัน โดยกรณีนีจ้ะเป็นการสูบน ้าออกโดยจะไม่มีการสูบน ้าเข้าบ่อกุ้งดังนั้น inflow 0=  (ลบ.ม./วินาที)  
เพื่อน าน ้าที่บ าบัดออกไปใช้งานโดยจะเปิดเครื่องบ าบัดในระหว่างการสูบน ้าออกด้วย  น าไปค านวณในสมการที่ (1) เพื่อหา
ระดับน ้าและหาปริมาณน ้า โดยจ าก าหนดให้พื้นที่ปากบ่อกว้าง 10 (เมตร) และยาว 10 (เมตร) จะได้ 10 10 = 100 A= 

(ตร.ม.) น าไปแทนในสมการที่ (1) จะได้ว่า  
0 outflow

100
dy
dt

−
=  

 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0t = , 22c = และ 0 72,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของสมการ
ด้วยวิธี RK4 เพื่อหาระดับน ้าและน าระดับน ้าที่ได้ไปค านวณหาปริมาณน ้าได้ดังนี้ 
ตำรำงที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าท่ีท าการสูบออกตามอตัราอัตราการสูบน ้าท่ีต่างกัน ณ เวลาต่อเนื่องจาก 36,000  
   วินาทีถึง 72,000 วินาที 

เวลา (วินาที) 36,000 39,600 43,200 46,800 50,400 … 72,000 

outflow=25,000  (ลบ.ม./ชม.) 349.9931 325.0069 300.0069 275.0069 250.0069 … 100.0069 

outflow=35,000  (ลบ.ม./ชม.) 449.9903 415.0097 380.0097 345.0097 310.0097 … 100.0097 
outflow=50,000  (ลบ.ม./ชม.) 599.9861 550.0139 500.0139 450.0139 400.0139 … 100.0139 

 

 

 

 

 

 
 รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของปริมาณน ้าจากการสูบน ้าออกจากกรณีที่ 1 ด้วยอัตราการสูบออกท่ีต่างกัน 

 

 จากกราฟด้านบนจะสังเกตได้ว่าเมื่อสูบน ้าออกตั้งแต่เวลา 36,001 วินาที ถึง 72,000 วินาทีด้วยอัตราการสูบที่มาก
จะท าให้น ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ต่อไปจะท าการค านวณเพื่อดูความเข้มข้นของมลพิษในน ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

จากการสูบน ้าออกโดยความเข้มข้นในสมการที่ (2) โดยจะก าหนดให้ 0.4546k = , 16.7515Q =  (มก./ล.) แทนในสมการที่ 
(2) จะได้         

0.4546 16.7515dcv c
dt

= −  
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 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0t = , 22c = และ 0 72,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของสมการ
ด้วยวิธี RK4 เพื่อหาความเข้มข้นของน ้าได้ดังนี้ 

 

 

ตำรำงที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีแปรตามปรมิาณน า้จากอัตราการสูบน า้ออกท่ีต่างกัน ณ เวลา
   ต่อเนื่องจาก 36,000  วินาทีถึง 72,000 วินาที 

เวลา (วินาที) 36,000 39,600 43,200 46,800 50,400 … 72,000 

outflow=25,000  (ลบ.ม./ชม.) 19.1417 18.9793 18.8026 18.6091 18.3955 … 16.2836 

outflow=35,000 (ลบ.ม./ชม.) 19.5721 19.4489 19.3135 19.1634 18.9954 … 17.1444 
outflow=50,000 (ลบ.ม./ชม.) 20.0026 19.9140 19.8154 19.7047 19.5790 … 18.0054 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าจากการสบูน ้าออกจากกรณีที่ 1  

  ด้วยอัตราการสูบออกที่ต่างกัน 
 

 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าเมื่อสูบน ้าออกจากบ่อตั้งแต่เวลา 36,001 วินาที ถึง 72,000 วินาที ค่าความเข้มข้นของ
มลพิษจากการสูบน ้าออกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องยิ่งมีอัตราการสูบน ้าออกที่มากจะยิ่งท าให้ค่าความเข้มข้นลดลงมาก
เท่านั้น 
 โดยการจ าลองเหตุการณ์มีการใช้เวลาต่อเนื่องจากการสูบน ้าเข้าและสูบน ้าออกของบ่อกุ้งเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของปริมาตรน ้า และค่าความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีต่างกัน 
 

4. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
 จากการจ าลองสถานการณ์พบว่าอัตราการสูบน ้าเข้าและออกที่แตกต่างกันท าให้ปริมาณน ้าเปลี่ยนไปตามอัตราการ
สูบ และการบ าบัดน ้าไปพร้อมกับการสูบน ้าเข้าและออกพร้อมกันท าให้ความเข้มข้นของมลพิษในน ้ามีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
พบว่าการบ าบัดน ้าในขณะที่น ้ามีปริมาณน้อยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการบ าบัดน ้าได้ดีกว่าบ าบัดน ้าในขณะที่น ้ามีปรมิาณ
มาก หากต้องการคุณภาพน ้าที่ได้มาตรฐานและใช้เวลาบ าบัดน ้าน้อย ควรบ าบัดน ้าตั้งแต่เริ่มสูบน ้าจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน ้า
จนกระทั่งน ้าเต็มบ่อพัก และเมื่อได้คุณภาพน ้าตามที่ต้องการจึงหยุดการบ าบัด ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและต้นทุนไดเ้ป็น
อย่างดี    
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 โดยก าหนดให้ 1h = มีเงื่อนไขเริ่มต้น 0t = , 22c = และ 0 72,000t  น าไปประมาณค่าค าตอบของสมการ
ด้วยวิธี RK4 เพื่อหาความเข้มข้นของน ้าได้ดังนี้ 

 

 

ตำรำงที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีแปรตามปรมิาณน า้จากอัตราการสูบน า้ออกท่ีต่างกัน ณ เวลา
   ต่อเนื่องจาก 36,000  วินาทีถึง 72,000 วินาที 

เวลา (วินาที) 36,000 39,600 43,200 46,800 50,400 … 72,000 

outflow=25,000  (ลบ.ม./ชม.) 19.1417 18.9793 18.8026 18.6091 18.3955 … 16.2836 

outflow=35,000 (ลบ.ม./ชม.) 19.5721 19.4489 19.3135 19.1634 18.9954 … 17.1444 
outflow=50,000 (ลบ.ม./ชม.) 20.0026 19.9140 19.8154 19.7047 19.5790 … 18.0054 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของความเข้มข้นของมลพิษในน ้าจากการสบูน ้าออกจากกรณีที่ 1  

  ด้วยอัตราการสูบออกที่ต่างกัน 
 

 จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่าเมื่อสูบน ้าออกจากบ่อตั้งแต่เวลา 36,001 วินาที ถึง 72,000 วินาที ค่าความเข้มข้นของ
มลพิษจากการสูบน ้าออกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องยิ่งมีอัตราการสูบน ้าออกที่มากจะยิ่งท าให้ค่าความเข้มข้นลดลงมาก
เท่านั้น 
 โดยการจ าลองเหตุการณ์มีการใช้เวลาต่อเนื่องจากการสูบน ้าเข้าและสูบน ้าออกของบ่อกุ้งเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของปริมาตรน ้า และค่าความเข้มข้นของมลพิษในน ้าท่ีต่างกัน 
 

4. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
 จากการจ าลองสถานการณ์พบว่าอัตราการสูบน ้าเข้าและออกที่แตกต่างกันท าให้ปริมาณน ้าเปลี่ยนไปตามอัตราการ
สูบ และการบ าบัดน ้าไปพร้อมกับการสูบน ้าเข้าและออกพร้อมกันท าให้ความเข้มข้นของมลพิษในน ้ามีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
พบว่าการบ าบัดน ้าในขณะที่น ้ามีปริมาณน้อยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการบ าบัดน ้าได้ดีกว่าบ าบัดน ้าในขณะที่น ้ามีปรมิาณ
มาก หากต้องการคุณภาพน ้าที่ได้มาตรฐานและใช้เวลาบ าบัดน ้าน้อย ควรบ าบัดน ้าตั้งแต่เริ่มสูบน ้าจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน ้า
จนกระทั่งน ้าเต็มบ่อพัก และเมื่อได้คุณภาพน ้าตามที่ต้องการจึงหยุดการบ าบัด ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและต้นทุนไดเ้ป็น
อย่างดี    
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การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริง 

ธีรภัทร์ สาน1ี* กิตติพงษ ์สาวสิัย1 และ อุรฉัตร โคแก้ว2 

บทคัดยอ่ 
บทน า : การสั่งซื ้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์พร้อมมีบริการจัดส่งถึงบ้าน มีความสะดวกสบาย แต่มีข้อจ ากัดของการซื้อออนไลน์ 
สามารถเห็นภาพสินค้าตัวเพียง 2 มิติ จึงท าให้ไม่เห็นรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีสร้างแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวกับการจ าลองภาพเสมือนจริงขึ้นมาที่จะแสดงภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ลงบนพื้นท่ี  ที่ผู้ใช้ต้องการ
จ าลองภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ เพื่อดูรายละเอียด ความสวยงาม ต าแหน่งการจัดวาง ก่อนตันสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดปัญหาการ
ซื้อสินค้าผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ไม่สะดวกไปดูสินค้าท่ีร้านได้  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการท างานของเทคโนโลยีจ าลองภาพเสมือนจริงรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ  
วิธีการศึกษา : ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการที่เกี ่ยวข้องของการสร้าง
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหลัก ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพ การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ และกระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จาก
โมเดล 3 มิติ และศึกษากระบวนการใช้งานส่วนเสริมพื้นฐานเทคโนโลยีโลกเสมอืนจริงในโปรแกรมยูนิตี้หลัก ๆ ได้แก่ การจัดการจุด
ยึด การจัดการเรย์แคสท์ และการจัดการพื้นระนาบของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ขั้นตอนถัดมาการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ ยูนิตี้ 
ไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอ และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ ขั้นตอนถัดมาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แอปพลิเคชัน
มือถือสามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ หมุนวัตถุ ลบวัตถุ เมนูเลือกวัตถุ และบันทึกภาพหน้าจอ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบใช้งาน
ระบบและท าการประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ เพื่อน ามาอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา : ผลการประเมินพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามขอบเขต น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบระบบ เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความ
พอใจหลังทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ผลการพัฒนาระบบสามารถ
ท างานได้ตามขอบเขตของแอปพลิเคชันท่ีก าหนด 
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาและพัฒนาพบว่าแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริงสามารถท างานได้   
มีฟังก์ชันการท างานตามขอบเขต ประกอบด้วย เมนูเลือกวัตถุ สามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ แสดงวัตถุลงบนพื้นที่ สามารถเคลื่อนย้าย
วัตถุ สามารถลบวัตถุออกจากหน้าจอ สามารถหมุนวัตถุ สามารถบันทึกภาพพร้อมจัดเก็บลงในโทรศัพท์และแปลผลประสิทธิภาพ
การใช้งานจากผู้ทดลองใช้ระบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ภาพจ าลองเสมือนจรงิ 3 มิติ การตัดของสีพื้นผิว การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ เฟอร์นิเจอร์  
_______________________________ 
1 นักศึกษา, หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 40000 
1 Student, Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University, 40000 
2  ผศ.ดร., หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000 
2 Asst. Prof., Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University, 40000  
* Corresponding author: e-mail: Terapat_s@kkumail.com Tel. 097-0395853 
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บทน า : การสั่งซื ้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์พร้อมมีบริการจัดส่งถึงบ้าน มีความสะดวกสบาย แต่มีข้อจ ากัดของการซื้อออนไลน์ 
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โมเดล 3 มิติ และศึกษากระบวนการใช้งานส่วนเสริมพื้นฐานเทคโนโลยีโลกเสมอืนจริงในโปรแกรมยูนิตี้หลัก ๆ ได้แก่ การจัดการจุด
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มือถือสามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ หมุนวัตถุ ลบวัตถุ เมนูเลือกวัตถุ และบันทึกภาพหน้าจอ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบใช้งาน
ระบบและท าการประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ เพื่อน ามาอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา : ผลการประเมินพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามขอบเขต น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบระบบ เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความ
พอใจหลังทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ผลการพัฒนาระบบสามารถ
ท างานได้ตามขอบเขตของแอปพลิเคชันท่ีก าหนด 
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาและพัฒนาพบว่าแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริงสามารถท างานได้   
มีฟังก์ชันการท างานตามขอบเขต ประกอบด้วย เมนูเลือกวัตถุ สามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ แสดงวัตถุลงบนพื้นที่ สามารถเคลื่อนย้าย
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Development of Mobile Application to Create a Virtual Multipurpose  

Terapat Sanee1* Kittipong Savisai1 and Urachart Kokaew2  

  Abstract 

Introduction : Ordering furniture online with home delivery is convenient, but there is a limitation of online 
shopping which can only visualize the product in 2D, so the details of the product cannot be clearly seen.    
The researchers therefore studied how to create an augmented reality application that will display a 3D image 
of furniture through a mobile camera to the area where the user wants to simulate 3D furniture to view details, 
beautify and placement before making a purchase to reduce the problem of wrong purchases and increase 
convenience for users who cannot see products at the store. 
Objective : The Develop a working system of augmented reality technology in the form of a mobile application. 
Methods : The operation procedure is divided into 3 parts, the study of basic information. The relevant process 
working of augmented reality technology  is image analysis, pose estimation and 3D rendering and studying the 
process of using augmented reality technology base add-on in Unity programs into 3 parts, anchor management, 
raycast management and plane management of augmented reality technology, next step is to study the tools 
that include Unity, Microsoft Visual Studio and Android Software Development Kit, next step is to analyze the 
system requirements that mobile applications can display 3D objects, rotate objects, delete objects, object 
selection menus, and save the screenshot, next step set a target group to test the system and evaluate the 
efficiency and satisfaction after using the system to discuss the results and draw conclusions from the research. 
Result : The evaluation results showed that the application was able to function within its scope. brought to 
users to test the system to collect the average of satisfaction after testing the application with a mean of 3.9 
with a standard deviation of 0.22. The system development results can work within the scope of the specified 
application. 
Conclusion : The mobile application creates a virtual multipurpose room that can work There is a scope of 
work including the object selection menu, display 3D objects, showing objects in moving objects in space, 
objects can be removed from the scree, can rotate objects, can be saved screenshot and stored on the phone. 
and interpreted the performance results from the average user of the system at a high level. 
 
Keywords: 3D virtual reality, Raycasting, Pose Estimation, Furniture  
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บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและมีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ สามารถท าผ่านออนไลน์ได้
ผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เลือกซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน สั่งซื้อ และช าระ
เงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ซึ่งรวมไปถึงการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อมาตกแต่งบ้าน ที่ลูกค้าเลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วทางร้าน
ก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านอีกด้วย มีความสะดวกสบายมาก แต่ยังมีข้อจ ากัดของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้ซื้อไม่สามารถเห็นสินค้า
โดยตรงหรือสัมผัสสินค้าได้ เหมือนกับเวลาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ร้าน ที่ทางร้านจะมีสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูหรือสัมผัส เพื่อ
ตัดสินใจซื้อสินค้า แตกต่างกับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันท่ีลูกค้าจะตัดสินใจผ่านราคาหรือโปรโมชันส่วนลดและความ
ต้องการของลูกค้าเอง โดยลูกค้าอาจไม่ได้ค านึงถึงคุณภาพสินค้า ความสวยงาม ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ เมื่อน ามาเทียบกับขนาด
พื้นที่ของบ้าน ให้เกิดความเหมาะสมและลงตัวในการตกแต่งบ้าน จึงเป็นสาเหตุของปัญหาที่ตามมา ผู้ซื้อสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ทาง
ออนไลน์ ที ่ได้รับสินค้ามาแล้วน ามาจัดวางบนพื้นที่ตกแต่งห้อง ภาพที่ออกมาไม่เหมือนกับที่คิดไว้ หรือจินตนาการ เช่น สี
เฟอร์นิเจอร์ไม่เข้ากับพื้น ไม่เข้ากับสีผนัง มีขนาดใหญ่เกินไป เป็นต้น ท าให้ผิดหวังและต้องเสียเงินท่ีสั่งซื้อสินค้าไปโดยเสียเปล่า ที่
ผ่านมามีแอปพลิเคชันมากมายที่ถูกพัฒนาส าหรับปัญหานี้ แต่แอปพลิเคชันใช้งานได้ยากมีอาการหน่วงไม่ลื่นไหล มีฟั งก์ชันที่ยังไม่
ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานวิจัยแอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ [1] ที่ใกล้เคยีง
กับงานวิจัยนี้ ได้น ามาเปรียบเทียบฟังก์ชันการท างานระหว่างแอปพลิเคชัน ความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชัน งานของผู้วิจัย
สามารถหมุนและเคลื่อนย้ายโมเดลได้ ส่วนงานวิจัยท่ีใกล้เคียงไม่สามารถท าได้ 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการสร้างภาพจ าลอง 3 มิติ หรือระบบภาพจ าลองเสมือน
โลกความเป็นจริงขึ้นมาที่จะแสดงภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ลงบนพื้นที่ที่ผู้ใช้ต้องการจะจ าลองหรือจัดวาง
ต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อวิเคราะห์ความสวยงาม ความเหมาะสม ก่อนตันสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแก้ปัญหาการซื้อสินค้าที่
ผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ไม่สะดวกไปดูสินค้าที่ร้านได้ เช่น ผู้ใช้ที่อยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาการ
สร้างหลากหลายวิธี เลือกใช้วิธีการตรวจจับพื้นท่ีและจะเพิ่มการค านวณขนาดพื้นท่ีลงไป เพ่ือความแม่นจ าในการตรวจจับพ้ืนท่ีและ
การจัดวางขนาดของวัตถุ พร้อมท่ีจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาและจุดบกพร่องต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการ 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
 1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  

 ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญของการสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) โดยมี
 องค์ประกอบหลักๆทั้งหมด 3 กระบวนการท างานได้แก่ 

 1.1.1 การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นกระบวนการสืบค้นหาเครื่องหมาย (Marker) ที่มาจากภาพ
ของกล้องแล้วท าการค้นหาข้อมูลหรือที่เรียกว่า (Marker Database) ที่มีการรวบรวมข้อมูลทั้งขนาดและรูปร่างของ
เครื่องหมายเพื่อน ามาค านวณและวิเคราะห์ภาพแบบของเครื่องหมาย  
 1.1.2 การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของจุดเครื่องหมายเทียบกับกล้อง  
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ก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านอีกด้วย มีความสะดวกสบายมาก แต่ยังมีข้อจ ากัดของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้ซื้อไม่สามารถเห็นสินค้า
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ผ่านมามีแอปพลิเคชันมากมายที่ถูกพัฒนาส าหรับปัญหานี้ แต่แอปพลิเคชันใช้งานได้ยากมีอาการหน่วงไม่ลื่นไหล มีฟั งก์ชันที่ยังไม่
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 1.1.3 กระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) เพิ่มรายละเอียดเข้าไปในภาพ โดยใช้
ค่าค านวณจากสูตรต่าง ๆ ในการหาต าแหน่งเชิง 3 มิติ จนได้ภาพเสมือนจริง [1]  
 ศึกษากระบวนการใช้งานส่วนเสริมพื้นฐานเทคโนโลยีโลกเสมอืนผสานโลกแห่งความจรงิ (AR Foundation) ใน
ยูนิตี้ (Unity) ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ส าคัญต่อการสรา้งงานเทคโนโลยีโลกเสมอืนผสานโลกแห่งความจริงซึ่งฟังก์ชันการท างาน
จากส่วนเสริมนั้นจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานมากมายที่คอยซัพพอร์ตกับงานเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง
หลากหลายรูปแบบ แต่หลัก ๆ ที่ได้ใช้งานดังน้ี  
 1.1.4 การจัดการจุดยึดของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR Anchor Manager) เป็นการ
จัดการจุดยืดวัตถุให้อยู่ต าแหน่งพื้นระนาบ ให้กับเซสชันเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่ง ความจริง (AR Session 
Origin) และการท างานร่วมกับพื้นที่ระนาบ (Plane) ในการระบุพื้นท่ีที่สามารถยึดวัตถุได้ 
 1.1.5 การจัดการเรย์แคสท์เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR Raycast Manager) เป็นการ
สแกนพื้นที่จากกล้องโดยถูกตั้งค่าไว้ให้แสดงผลผ่านกล้องโทรศัพท์ ทดสอบการชนในรูปแบบพื้นระนาบ ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการท างานเรย์แคสท์ [2] 
 
 1.1.6 การจัดการพื้นระนาบของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR Plane Manager) เป็นการ
จัดการพื้นที่ แนวการตรวจจับและรูปแบบการแสดงของพื้นที่ ท างานร่วมกับการจัดการเรย์แคสท์เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกแห่งความจริงหลังสแกนพื้นระนาบเสร็จ จะสร้างพื้นที่ระนาบขึ้นมา  
 
1.2 การศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ 

  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการด าเนินการดังนี้ 
 1.2.1 Unity 3D เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเกมและสื่อที่เป็นแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียน

 โปรแกรมเพื่อควบคุมการท างานของฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการ โดยโปรแกรมเด่นเรื่องงาน 2 มิติ และ 3 มิติ มีอิสระใน
 การปรับแต่งสูง สามารถแก้ไขปรับแต่งได้อเนกประสงค์ และการสร้างเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง 
 (Augmented Reality) ได้และการจ าลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง (Virtual Reality) ก็สามารถท าได้ [3] 
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 1.2.2 Microsoft Visual คือ โปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Microsoft ในการสร้างแอป
 พลิเคชันบนยูนิตี้ จ าเป็นต้องมีอาศัย Visual Studio มีคุณสมบัติอเนกประสงค์ด้วยภาษา C# การเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว
 และแม่นย าโดยคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ (IntelliSense) เพื่อควบคุมสคริปต์ (Scripts) ในการใช้ควบคุมการท างาน [4] 

 1.2.3 ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ (Android Software Development Kit) เปรียบเสมือนคลังความรู้ 
 (Library) ที่ส าคัญส าหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับแอนดรอยด์ เนื่องจากตัวแอนดรอยด์มีหลายเวอร์ชันและ
 แต่ละเวอร์ชันมีคุณสมบัติ GUI (Graphical User Interface) ที่ไม่เหมือนกันท าให้เกิดชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์
 ออกมาหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้งาน [5] ผู้พัฒนาได้ใช้งาน API (Application Programming Interface) ต ่าสุดที่ 24 
 และสูงสุดที่ 30 

 
 1.3 การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
  แอปพลิเคชันสามารถแสดงโมเดลเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ มีเมนูเลือกเฟอร์นิเจอร์ หมุนเฟอร์นิเจอร์ ลบเฟอร์นิเจอร์
 ที่แสดงผลบนพ้ืนท่ี บันทึกภาพหน้าจอที่แสดงโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ แสดงความต้องการของระบบ
 ในรูปแบบแผนภาพการท างานของระบบ (Use Case Diagram) ดังภาพที่ 2 และกระบวนการท างานของระบบใน
 รูปแบบผังงาน (Flowchart) ดังภาพท่ี 3 
 
          แผนภาพการท างานของระบบ                                                     ผังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 2 แผนภาพระบบท างานของแอปพลิเคชัน                 ภาพที่ 3 ผังงานการท างานของแอปพลิเคชัน 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช้ันปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 20 คน ทดลอง
ใช้โปรแกรมพร้อมเก็บประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ทดลองใช้ พร้อมน ามาปรับปรุงให้แอป
พลิเคชันมีประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด  
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2. กลุ่มเป้าหมาย  
 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช้ันปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 20 คน ทดลอง
ใช้โปรแกรมพร้อมเก็บประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ทดลองใช้ พร้อมน ามาปรับปรุงให้แอป
พลิเคชันมีประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด  

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจและการยอมรั บระบบ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท [7] โดยน าผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการประเมินพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามขอบเขต น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบระบบ เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความพอใจ
หลังทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22  ผลการพัฒนาระบบดังภาพที่ 4 5 
และ 6 ตามล าดับถัดไป 
 

7.19 ซม. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 (a) แสดงหน้าเมนสูินค้า (b) แสดงหน้าเมนสูินค้าหมวดโซฟา (c) แสดงหน้าจอเลือกสินค้าเกา้อี ้ 
(d) แสดงรายละเอียดสินค้า (e) ภาพแสดงการรอตรวจจับของแอปพลิเคชัน 

 
 จากภาพที่ 4a แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน ชื่อแอปพลิเคชัน และข้อมูลสินค้าประกอบด้วย รูปภาพ ชื่อ ชนิด ราคา 
และรายละเอียดสินค้า ด้านบนแสดงเมนูแยกหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์ ดังภาพที่ 4b และคลิกเลือกสินค้าดังภาพที่ 4c และ 4d       
จะแสดงรายละเอียดของสินค้าพร้อมปุ่มที่แสดงค าว่า View in AR เมื่อคลิกปุ่มจะแสดงเข้าสู่หน้าจอแสดงภาพ 3 มิติ ดังภาพท่ี 4e 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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ภาพที ่5 (a) ภาพแสดงการตรวจจับพื้นที่ส าเรจ็ (b) ภาพแสดงการวางวัตถุลงบนพื้นที่ (c) แสดงการท างานปิดการแสดงพ้ืนท่ี    

(d) แสดงการท างานย้ายวตัถุ (e) ภาพแสดงรายละเอียดของวัตถเุมือ่มองในระยะใกล ้
 

 เมื่อท าการตรวจจับพื้นท่ีที่เป็นระนาบส าเร็จจะแสดงดังภาพท่ี 5a สามารถวางวัตถุลงไปได้บนบริเวณที่ตรวจจับส าเร็จดัง
ภาพที่ 5b หน้าจอยังมีฟังก์ชันใช้งานต่าง ๆ ประกอบด้วย สามารถใช้ฟังก์ชันปิดการแสดงผลของพื้นท่ีตรวจจับส าเร็จ ดังภาพที่ 5c 
เพื่อความสมจริง สามารถใช้ฟังก์ชันย้ายวัตถุ ขยับวัตถุได้ในบริเวณพื้นท่ีตรวจจับส าเร็จได้ ดังภาพท่ี 5d สามารถใช้ฟังก์ชันลบวัตถุ
ได้ เมื่อขยับกล้องไปใกล้วัตถุ จะเห็นรายละเอียดพื้นผิวของวัตถุ ดังภาพท่ี 5e  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่6 (a) แสดงการท างานหมนุวัตถ ุ(b) แสดงการท างานเปลี่ยนวัตถุจากเมนู (c) แสดงการท างานบันทึกภาพหน้าจอ  
(d) แสดงภาพจากการท างานบันทึกภาพหน้าจอ (e) แสดงภาพจากบันทึกหน้าจอของโทรศัพท์ 

(a) (b) (c) (d) (e) 

(a) (b) (e) (c) (d) 
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ภาพที ่6 (a) แสดงการท างานหมนุวัตถ ุ(b) แสดงการท างานเปลี่ยนวัตถุจากเมนู (c) แสดงการท างานบันทึกภาพหน้าจอ  
(d) แสดงภาพจากการท างานบันทึกภาพหน้าจอ (e) แสดงภาพจากบันทึกหน้าจอของโทรศัพท์ 

(a) (b) (c) (d) (e) 

(a) (b) (e) (c) (d) 

 สามารถใช้ฟังก์ชันการหมุนวัตถุ จะแสดงสไลด์บาร์ให้ปรับการหมุนได้ถึง 360 องศา ดังภาพท่ี  6a เมื่อคลิกปุ่มรูปบวก
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สรุปผลการวิจัย 
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 ส่วนงานท่ีสามารถพัฒนาต่อในอนาคต อ้างอิงข้อมูลจากร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เพื่อน าเฟอร์นิเจอร์มาสร้างโมเดล 3 มิติ 
และสร้างการติดต่อซื้อขายกับร้านค้าผ่านในแอปพลิเคชันเพื่อผู้ใช้ท่ีสนใจเฟอร์นิเจอร์ และแอปพลิเคชันสามารถวางวัตถุได้หลาย
วัตถุในหน้าจอเดียว สามารถเลือกวัตถุท่ีต้องการจัดการได้ และพัฒนาโมเดลให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ศวรรณรัศม์  อภยัพงค์1* และ  ศภุวัฒน์ อินทร์เกิด2 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด การวิจัยนี้ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัด
ความรู้ชนิดฝังลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูดจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ภาพนิ่ง และเว็บไซต์ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQLในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วน ามาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งได้จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ จ านวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.57 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึ้นจากผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 100 คน 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Development of Information Systems to Manage Local Wisdom Knowledge of Ban  
Pru Jude Community Enterprise, Bo Hin Subdistrict, Sikao District, Trang Province 

 

Sawannarat Apaipong1* and Suppawat Inkerd2 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to collect the knowledge of Ban Pru Jud Community 
Enterprise Group, 2) to develop and find out the efficiency of Knowledge Management Database System of 
Ban Pru Jude Community Enterprise Group and 3) to study user satisfaction with on Knowledge Management 
Database System of Ban Pru Jude Community Enterprise Group. This research uses the SECI model concept 
to extract the deep knowledge of the Ban Pru Jud community enterprise group from experts to provide 
explicit knowledge in written forms, slides and websites. The system is developed using a PHP scripting 
language and a MySQL database in the form of a web application. After the development of the system is 
complete. Determination of the efficiency and system satisfaction using mean and standard deviation for 
data analysis.  

The research results showed that the efficiency of the system which was obtained from 5 media 
production experts with a total average of 4.57 which is the highest level. The results of the user satisfaction 
assessment of the systems developed by 100 general users had a total average of 4.51, which was the 
highest. 
 
Keywords : Small and Micro community Enterprise, Strong community, Knowledge Management,  
Database System, Information System 
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บทน า 

  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิ 
คุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559)  
โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลือ่มล ้า และขับเคลือ่นการเจรญิเตบิโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบน
ฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม รวมทั้งการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อยของประเทศท้ังระบบ 

วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด มีชื่อเป็นทางการ คือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 145/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีคุณบรรจง นฤพรเมธี เป็นผู้ริเริ่ม ภายหลังภัยพิบัติสึนามิในปี 2547 ท าให้
เกษตรกรได้รับความเสียหาย สมาชิกจึงรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน ประกอบกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ท าให้กลุ่มสามารถ
กลับมาเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าได้อีกครั้ง ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าชายฝั่งแก่
ชุมชนอื่น และต่อมาได้รับต่อยอดให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมายในชุมชน
บ้านพรุจูด และชุมชนใกล้ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ธนาคารปูม้า การจักสาน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้แฝงไว้ซึ่งองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนได้ ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญา จึงน าทฤษฏีการจัดการความรู้มาใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้
คงอยูส่ืบไป 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจข้างต้น เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ทางผู้วิจยัเลือก
ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่
หลากหลาย ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุ
จูด ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวควร
ที่จะมีการเก็บรวมรวมไม่ให้สูญหาย และเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง 

วิธีการวิจัย 
  งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงพัฒนา ดังนี้ 

1. วิจัยเชิงคุณภาพ 
     นักวิจัยท าการเก็บรวบรวมองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในละเวงใกล้เคียงจากผู้เช่ียวชาญ โดยจะหมายถึงหัวหน้ากลุ่ม สมาชิก และคนท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสนทนา สัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูล และถ่ายภาพ เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว
จากนั้นน ามาท าการเรียบเรียงให้ได้ใจความที่สละสลวย แล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนท่ีจะ
น าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยได้ใช้ SECI Model (Nonaka and Takeuchi, 1995) ซึ่งใช้พื้นฐานความรู้ 2 ประเภท 
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บทน า 

  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิ 
คุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559)  
โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลือ่มล ้า และขับเคลือ่นการเจรญิเตบิโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบน
ฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม รวมทั้งการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อยของประเทศท้ังระบบ 

วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด มีชื่อเป็นทางการ คือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 145/1 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีคุณบรรจง นฤพรเมธี เป็นผู้ริเริ่ม ภายหลังภัยพิบัติสึนามิในปี 2547 ท าให้
เกษตรกรได้รับความเสียหาย สมาชิกจึงรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน ประกอบกับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ท าให้กลุ่มสามารถ
กลับมาเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าได้อีกครั้ง ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าชายฝั่งแก่
ชุมชนอื่น และต่อมาได้รับต่อยอดให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมายในชุมชน
บ้านพรุจูด และชุมชนใกล้ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ธนาคารปูม้า การจักสาน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้แฝงไว้ซึ่งองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนได้ ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญา จึงน าทฤษฏีการจัดการความรู้มาใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่านี้ให้
คงอยูส่ืบไป 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจข้างต้น เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ทางผู้วิจยัเลือก
ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่
หลากหลาย ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุ
จูด ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวควร
ที่จะมีการเก็บรวมรวมไม่ให้สูญหาย และเป็นประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง 

วิธีการวิจัย 
  งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงพัฒนา ดังนี้ 

1. วิจัยเชิงคุณภาพ 
     นักวิจัยท าการเก็บรวบรวมองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในละเวงใกล้เคียงจากผู้เช่ียวชาญ โดยจะหมายถึงหัวหน้ากลุ่ม สมาชิก และคนท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสนทนา สัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูล และถ่ายภาพ เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการครบถ้วนแล้ว
จากนั้นน ามาท าการเรียบเรียงให้ได้ใจความที่สละสลวย แล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนท่ีจะ
น าข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยได้ใช้ SECI Model (Nonaka and Takeuchi, 1995) ซึ่งใช้พื้นฐานความรู้ 2 ประเภท 

คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)  และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) (รุ่งรัศมี, 2559)  โดยเปรียบเทียบความรู้
ทั้งสองประเภทเหมือนกับภูเขาน ้าแข็ง คือ ความรู้โดยนัยมีมากกว่าความรู้ที่ชัดแจ้ง คือมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 80:20 หาก
เปรียบความรู้ชัดแจ้งเป็นภูเขาน ้าแข็งที่มีน ้าแข็งโผล่พ้นน ้าอยู่ 20% ความรู้โดยนัยจะเปรียบได้กับส่วนของน ้าแข็งที่อยู่ใต้น ้าซึ่ง
มีอยู่ถึง 80% (ศรีไพร และ เจษฏาพร, 2549) ในการจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี ้
  - Socialization เป็นการแบ่งปันและการสร้างความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) จากการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลโดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง ด้วยวิธกีารสัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย เรื่องขององค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านพรุจูดจากผู้เช่ียวชาญ จนได้รับความรู้ 
  - Externalization เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที ่ชัดแจ้ง (Explicit 
knowledge) โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการน าความรู้เรื่องขององค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูดที่
ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และภาพนิ่ง ขั้นตอนนี้ถือว่าส าคัญมาเนื่องจากเราสามารถจัดเก็บและ
กระจายความรู้ออกไปให้กว้างขวาง 
  - Combination เป็นการรวบรวมความรู้ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) 
และผสมผสานความรู้จากหลากหลายแหล่งให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ๆ แล้วถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
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รูปที่ 1  กระบวนการ SECI 
 

2. วิจัยเชิงพัฒนา 
  เมื่อท าการรรวบรวมข้อมูลจากองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรังแล้ว จะน า
ข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาเป็นระบบจัดการความรู้เพื่อสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้นั้นผ่านทางเว็บไซต์ได้ การ
พัฒนาระบบจะศึกษาถึงความต้องการของระบบจากผู้ใช้จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งโครงสร้างเว็บไซต์
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆ ได้ 
เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล 
MySQL เมื่อพัฒนาเสร็จท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ ด้วยแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินสื่อ จ านวน 5 ท่าน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจัดการความรู้ จากผู้ใช้จ านวน 100 คน โดยใช้สถติิ 
ค่าเฉลี่ย (X )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท (Likert) ซึ่งเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 

Socialization Externalization 

Combination Internationalization 

Tacit Knowledge 

Tacit Knowledge 

Explicit Knowledge 

Explicit Knowledge 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการความรู้ภมูปิัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ต าบล

บ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง ไดผ้ลการวิจัยโดยแบ่งตามหัวข้อไดด้งัต่อไปนี ้
 1. องค์ความรู้กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านพรุจูด 
 นักวิจัยใช้กระบวนการ SECI ในการสกัดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย จากนั้นน าเอาข้อมูลมาเรียบเรียง และจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์คลังสมอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านพรุจูด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง สามารถเข้าดูได้ที่ http://www.smce-prujud.com/  

2. การท างานของระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด 
   การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนบ้านพรู ระบบจะน าเสนอข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับเรา 
ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลติดต่อเรา และข้อมูลผังเว็บไซต์ เผยแพร่ระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Website ซึ่ง
ท าให้รูปแบบของหน้าเว็บเพจสามารถท างานได้อย่างเหมาะสมบนเว็บเบราเซอร์ที่อยู่บนสมาร์ทโฟน  (Smartphones) แท็บ
เบ็ต (Tablets) หรือ คอมพิวเตอร์ (Computer) โดยไม่มีปัญหาในการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ อีกทั้งมีการออกแบบ
หน้าเว็บให้มีลักษณะเรียบง่าย สบายตา น่าอ่าน ดังรูปที่ 2 
 

   
 

รูปที่ 2  หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงข้อมูลกลุ่มวสิาหกิจชุมชนทั้งหมด 

  ในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจดัการกับข้อมลูต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได ้ดังรูปที่ 3 

   

รูปที่ 3  ตัวอย่างหน้าการจัดการขอ้มูลของผู้ดูแลระบบ 
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รูปที่ 2  หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงข้อมูลกลุ่มวสิาหกิจชุมชนทั้งหมด 
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รูปที่ 3  ตัวอย่างหน้าการจัดการขอ้มูลของผู้ดูแลระบบ 
 
 
 

3.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมลูจัดการความรู้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านพรูจดู 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้วสิาหกิจชุมชนบ้านพรจููด 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
การแปลผล 

1. ด้านเนื้อหา 
    1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง นา่เช่ือถือ 4.20 0.84 มาก 
    1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.20 0.45 มาก 
    1.3 เนื้อหามีความทันสมัย 4.40 0.55 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.61 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 
    2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 
    2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอกัษร ที่เหมาะสม อา่นง่าย 4.60 0.55 มาก 
    2.3 ระบบน าทางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม หาง่าย 4.80 045 มากที่สุด 
    2.4 รูปภาพมีจ านวน ขนาด คุณภาพ ที่เหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
    2.5 มีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.80 0.45 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.47 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใชง้าน 
    3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 
    3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 5.00 0.00 มากที่สุด 
    3.3 มีความเป็นมิตรกับผู้ใช ้ 4.40 0.55 มาก 
    3.4 ระบบมีความถูกต้องในการใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.25 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.57 0.44 มากที่สุด 

 

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจดัการความรูก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด จากผู้เช่ียวชาญดา้น
การประเมินสื่อจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 5 ท่าน พบว่าประสิทธิภาพของสื่อด้านความสามารถในการใช้งานและด้านการ
ออกแบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X  = 4.80, S.D. = 0.25 และ X  = 4.64, S.D. = 0.47 ตามล าดับ) ส่วนด้าน
เนื้อหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27, S.D. = 0.61)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.57, 
S.D. = 0.44) 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมลูจัดการความรู้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านพรูจดู  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้วิสาหกจิชุมชนบ้านพรูจูด 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
การแปลผล 

1. ด้านเนื้อหา 
    1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง นา่เช่ือถือ 4.58 0.50 มากที่สุด 
    1.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.18 0.66 มาก 
    1.3 เนื้อหามีความทันสมัย 4.24 0.82 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.66 มาก 
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2. ด้านการออกแบบ 
    2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม 4.60 0.49 มากที่สุด 
    2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอกัษร ที่เหมาะสม อา่นง่าย 4.54 0.65 มากที่สุด 
    2.3 ระบบน าทางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม หาง่าย 4.68 0.47 มากที่สุด 
    2.4 รูปภาพมีจ านวน ขนาด คุณภาพ ที่เหมาะสม 4.34 0.56 มาก 
    2.5 มีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.62 0.49 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.53 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใชง้าน 
    3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย 4.82 0.39 มากที่สุด 
    3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 4.68 0.47 มากที่สุด 
    3.3 มีความเป็นมิตรกับผู้ใช ้ 4.58 0.54 มากที่สุด 
    3.4 ระบบมีความถูกต้องในการใช้งาน 4.27 0.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านความเป็นประโยชน์ 
    4.1  เว็บไซต์สามารถให้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  4.48 0.65 มาก 
    4.2  ระบบช่วยแก้ปัญหาด้านบุคลากรในการถ่ายทอด 
           ความรู ้

4.40 0.61 มาก 

    4.3  สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ 
          ประกอบอาชีพ 

4.44 0.64 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.68 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.51 0.57 มากที่สุด 

  
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด จาก
ผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 100 คน พบว่าความพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้งาน และด้านการออกแบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.70, S.D. = 0.46 และ X  = 4.56, S.D. = 0.53 ตามล าดับ)  ส่วนด้านความเป็นประโยชน์และ
ด้านเนื้อหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = 4.44, S.D. = 0.68 และ X  = 4.33, S.D. = 0.66 ตามล าดับ) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.51, S.D. = 0.57) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.57, S.D.=0.44) และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (X =4.51, S.D.=0.57)  การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาศูนย์คลังสมอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ด้วยระบบสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิด
โมเดล SECI ในการสกัดความรู้ชนิดฝังลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูดจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพนิ่ง และเว็บไซต์ สามารถใช้บันทึก จัดเก็บถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มผู้สนใจได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่น ทับทิม, สิริลักษณ์ และณัฐวุฒิ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้ตามทฤษฏีของ อลัน ฟรอสท์ ตาม
กรอบของการจัดการ (KM Framework) และโมเดลการจัดการความรู้โมเดลเซกิ (SECI Model) ในการจัดการองค์ความรู้ ซึ่ง
สามารถสกัดความรู้ออกมาได้เป็นอย่างดี ชลธิชา และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้
และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
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2. ด้านการออกแบบ 
    2.1 การใช้สีมีความเหมาะสม สวยงาม 4.60 0.49 มากที่สุด 
    2.2 ใช้รูปแบบ ขนาดตัวอกัษร ที่เหมาะสม อา่นง่าย 4.54 0.65 มากที่สุด 
    2.3 ระบบน าทางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม หาง่าย 4.68 0.47 มากที่สุด 
    2.4 รูปภาพมีจ านวน ขนาด คุณภาพ ที่เหมาะสม 4.34 0.56 มาก 
    2.5 มีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.62 0.49 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.53 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใชง้าน 
    3.1 สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและใช้งานง่าย 4.82 0.39 มากที่สุด 
    3.2 การแสดงผลมีความรวดเร็ว 4.68 0.47 มากที่สุด 
    3.3 มีความเป็นมิตรกับผู้ใช ้ 4.58 0.54 มากที่สุด 
    3.4 ระบบมีความถูกต้องในการใช้งาน 4.27 0.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านความเป็นประโยชน์ 
    4.1  เว็บไซต์สามารถให้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน ์ 4.48 0.65 มาก 
    4.2  ระบบช่วยแก้ปัญหาด้านบุคลากรในการถ่ายทอด 
           ความรู ้

4.40 0.61 มาก 

    4.3  สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ 
          ประกอบอาชีพ 

4.44 0.64 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.68 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.51 0.57 มากที่สุด 

  
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด จาก
ผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 100 คน พบว่าความพึงพอใจด้านความสามารถในการใช้งาน และด้านการออกแบบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.70, S.D. = 0.46 และ X  = 4.56, S.D. = 0.53 ตามล าดับ)  ส่วนด้านความเป็นประโยชน์และ
ด้านเนื้อหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X  = 4.44, S.D. = 0.68 และ X  = 4.33, S.D. = 0.66 ตามล าดับ) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.51, S.D. = 0.57) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.57, S.D.=0.44) และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (X =4.51, S.D.=0.57)  การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาศูนย์คลังสมอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ด้วยระบบสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิด
โมเดล SECI ในการสกัดความรู้ชนิดฝังลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูดจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใน
รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพนิ่ง และเว็บไซต์ สามารถใช้บันทึก จัดเก็บถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มผู้สนใจได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่น ทับทิม, สิริลักษณ์ และณัฐวุฒิ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้ตามทฤษฏีของ อลัน ฟรอสท์ ตาม
กรอบของการจัดการ (KM Framework) และโมเดลการจัดการความรู้โมเดลเซกิ (SECI Model) ในการจัดการองค์ความรู้ ซึ่ง
สามารถสกัดความรู้ออกมาได้เป็นอย่างดี ชลธิชา และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้
และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ

สนทนากลุ่ม พบว่า องค์ความรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ที่ส่งผลให้เกิดการ
จัดการเชิงเครือข่าย ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการแปรรปู องค์ความรู้
เกี่ยวกับการจ าหน่าย และองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย ศวรรณรัศม์, ศิรินันทร์ และจิราภรณ์ แก้วโชติ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านดุหุน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น พบว่าการใช้แนวคิดโมเดล SECI สามารถสกัดความรูอ้อกมาไดเ้ป็นอย่างดี วิศลย์ธีรา (2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
จัดการความรู้ในวิสาหกจิชุมชน : ทางเลือกในการพัฒนาความสามารถในการอยู่รอด พบว่า การจัดการความรู้ของวิสาหกิจ
ชุมชนมีผลต่อความสามารถในการอยู่รอด ความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตขององค์การ และพระครูสังฆ์รักษ์
บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ และคณะ (2562) ได้ท างานวิจัยเรื่องวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือขา่ย 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการเชิง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนอยู่ในระดับมาก 
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วิธีการแนะนำการถ่ายภาพท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึง 
ของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียฟลิคเกอร ์

จิตตพิสุทธ์ิ จิตต์ภักด1ี* และสิรยา สิทธิสาร2 
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ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้และนำไปแบ่งปันประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้กับผู้อื่นผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media) แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ การถ่ายภาพและการเลือกใช้เลนส์ที่หมาะสมทำให้
ภาพถ่ายที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพท่ีเหมาะสมกับชนิด
เลนส์และกล้องของตนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวบนโซเชียลมีเดียที่ช่ือว่า ฟลิคเกอร์ (Flickr) การสกัดภาพสถานที่
ท่องเที่ยวจากฟลิคเกอร์จะเรียกใช้เว็บเซอร์วิส (Web service) ซึ่งจะบริการส่งข้อมูลรูปภาพ กล้อง เลนส์  พร้อมคำอธิบายการตั้ง
ค่าถ่ายภาพกลับมาในรูปแบบเจสัน (JSON) ในงานวิจัยนี้จะทำการเปรียบเทียบเทคนิคการวัดคล้ายคลึง 3 วิธีคือ 1) วิธีวัดค่าความ
คล้ายเชิงมุมโคไซน์  (Cosine similarity) 2)  การหาระยะทางแบบยูคลิเดียน (Euclidean distance) 3) การหาระยะทางแบบแมน
ฮัทตัน  (Manhattan distance)  ในการคำนวณจะกำหนดค่าแอทริบิวที่ใช้ในการเปรียบเทียบ  เช่น ค่ายี่ห้อกล้อง เลนส์ ความ
กว้างสูงสุดต่ำสุดของเลนส์ เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลกล้องถ่ายรูปของผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยวกับเมทาดาตา (Metadata) ของภาพที่
สกัดได้จากฟลิคเกอร์มาคำนวณความคล้ายคลึง   เพื่อประเมินผลเปรียบเทียบวิธีการหาค่าความคล้ายคลึงที่เหมาะสม ผู้วิจัยจะวัด
โดยอาศัยการคำนวณค่า Discounted Cumulative Gain (DCG)  โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนความสอดคล้องของผลการ
จัดลำดับความคล้ายคลึงของอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพจากฟลิคเกอร์กับกล้องเลนส์ผู้ใช้ใน 5 ลำดับแรก  ซึ่งวิธีที่ได้ค่าเฉลี่ย DCG 
สูงสุดจึงถูกเลือกมาใช้สำหรับคำนวนค่าความคลา้ยในระบบแนะนำถ่ายภาพท่องเที่ยว จากผลการทดลองพบว่าค่า DCG ของเทคนิค
วัดค่าความคล้ายเชิงมุมโคไซน์มีค่าเท่ากับ 56.11 เทคนิคการหาระยะทางแบบยูคลิเดียนมีค่าเท่ากับ 77.15 และเทคนิคการหา
ระยะทางแบบแมนฮัทตันมีค่าเท่ากับ 79.59 ดังนั้นเทคนิคการหาค่าความคล้ายคลึงที่เลือกใช้คือ เทคนิคการหาระยะทางแบบแมน
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The approach of personalized tourism photography recommendation based on 
similarity measure of photos from social media: Flickr 

Jittapisut Jitpakdee1* Siraya Sitthisarn 2 

Abstract 
Nowadays, tourists prefer taking a picture and sharing their travel experiences with others by using 

social medias. However, most tourists do not understand photography principles and choosing the right lenses 
for taking pictures. This cause unsatisfied photos as the tourists want. Therefore, researchers propose the 
approach for encouraging tourists to take photographs based on context of the user's lens and camera. This 
approach using photos from the social media named “Flickr”.  The Flickr web service was used for calling 
photos of tourism places and metadata of them such as camera, lenses and photography configuration in the 
format of JSON.  In this research, we studied the comparison of three distance similarity measurement 
techniques that consist of 1 )  Cosine similarity 2 )  Euclidean distance 3 )  Manhattan distance. The set of 
attributes is defined for similarity calculation such as camera brand, lens width and so on.  The information of 
users’ camera and photograph information from Flickr were calculated for each technique. To evaluate the 
effectiveness of similarity ranking, we used Discounted Cumulative Gain (DCG). The photographers, who are 
the experts provided the relevant score for top-5 similarity ranking then the average DCG of each technique 
was calculated. The technique with the highest average DCG will be selected for tourism photography 
recommendation. Result of experiment found, the average DCG of Cosine similarity is 56.1, the average DCG of 
Euclidean distance is 77.1 and the average DCG of Manhattan distance is 79.5. Therefore, the best technique 
used for tourism photography recommendation is Manhattan distance. 

Keywords: personalized tourism photography recommendation, similarity measure, Flickr 
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บทนำ 
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ผู้คนส่วนมากปรารถนา  เนื่องจากมีการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ตามความช่ืนชอบของแต่ละ

บุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมบันทึกความทรงจำโดยการถ่ายภาพและแบ่งปันภาพประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้ผู้อื่น 
แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นช่างภาพเพียงแต่ชอบการถ่ายภาพ  จึงทำให้ไม่มีความเข้าใจในการถ่ายภาพและไม่
สามารถตั้งค่าการถ่ายภาพแบบต่างๆได้ ผลคือนักท่องเที่ยวไม่ได้ภาพถ่ายที่สวยงามตามคาดหวัง  นักท่องเที่ยวบางส่วนจึงได้มีการ
ค้นหาตัวอย่างภาพจากโชเชียลมีเดีย (Social media) แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลชนิดกล้องและเลนส์ที่นักท่องเที่ยวใช้
อาจจะแตกต่างจากกล้องและเลนซ์ของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียที่สืบค้นมาทำให้อาจไม่ได้ภาพสวยถูกใจตามที่ต้องการ 

ในปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมอย่างสูงและได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากข้ึน ผู้ใช้สามารถ
แบ่งปันสื่อต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ โดยเฉพาะการแบ่งปันภาพถ่ายได้รับความนิยมอย่างมาก จะเห็นว่า
ผู้ใช้งานหลายคนพยายามถ่ายภาพสถานท่ีท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ ๆ แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย  ซึ่งนอกจากจะแชร์ประสบการณ์
การท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการเพิ่มยอดการเข้าชมและเพิ่มยอดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นด้วย  ฟลิคเกอร์ [1][2] เป็นโซเชียล
มีเดียที่เน้นการแชร์ภาพถ่ายพร้อมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายสถานท่ีท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายโดยช่างภาพมือ
อาชีพที่มีมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งภาพถ่ายในฟลิคเกอร์จะมีเมทาดาตาของการตั้งค่าการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น ความกว้างรูรับแสง 
ระยะเวลาของการเปิดรูรับแสง ระยะของเลนส์ที่ใช้ถ่ายรูป ชนดิของกล้อง ซึ่งเป็นเทคนิคของการถ่ายภาพท่ีถูกบันทึกไว้ 

จากท่ีมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวคิดระบบให้คำแนะนำรูปภาพสถานท่ีท่องเที่ยวจากฟลิคเกอร์ที่มีการถ่าย
ด้วยกล้องและเลนซ์ที่คล้ายกับของนักท่องเที่ยว  จากการศึกษาเทคโนโลยีพบว่าระบบแนะนำแบบพิจารณาเนื้อหา (Content-
based filtering) [3] เป็นวิธีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมเนื่องจากให้คำแนะนำบนพื้นฐานข้อมูลความชอบเดิมของผู้ใช้ ใน
คำนวณหาข้อมูลที่จะให้คำแนะนำจะคำนวณค่าคล้ายคลึงกันระหว่างคุณลักษณะของข้อมูลผู้ใช้กับเซตคุณลักษณะข้อมูลที่จะ
แนะนำ ในบทความนี้ผู้วิจัยได้นำเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการหาค่าความคล้ายคลึง 3 เทคนิคมาศึกษาเปรียบเทียบได้แก่ 1) การ
วัดความคล้ายเชิงมุมโคไซน์เป็นการวัดค่าความคล้ายกันระหว่าง 2 เวคเตอร์มีการวัดมุมโคไซน์ของเวคเตอร์ทั้งสอ ง 2) การหา
ระยะทางแมนฮัตตัน เป็นการวัดระยะทางระหว่างจุดสองจุดตามแกนวัดมุมขวา และ 3) การหาระยะทางแบบยูคลิคเดียน เป็นการ
วัดระยะห่างปกติระหว่าง 2 จุดในแนวเส้นตรงที่ได้มาจากทฤษฏีพีทาโกรัส  ทั้งนี้เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมที่จะใช้ในระบบให้
คำแนะนำภาพถ่ายท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจากฟลิคเกอร์ต่อไป 

 
วิธีดำเนินการ 

วิธีการแนะนำการถ่ายภาพท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึงของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียฟลิคเกอร์  
ได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมในการทำงานของระบบในรูปที่ 1 โดยมีการแบ่งการทำงานดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 การ
รวบรวมข้อมูล เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลกล้องและเลนส์จากผู้ใช้และจากเว็บไซต์  และองค์ประกอบท่ี 2 การคำนวณหาค่าความ
คล้ายคลึงกันของกล้องและเลนซ์ของผู้ใช้กับเมตาดาตาของภาพถ่ายจากฟลิคเกอร์ ซึ่ง output ที่ได้คือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวท่ี
ค้นหาและมีการใช้กล้องและเลนส์ใกล้เคียงกับของผู้ใช้ 5 อันดับแรก 
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บทนำ 
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ผู้คนส่วนมากปรารถนา  เนื่องจากมีการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ตามความช่ืนชอบของแต่ละ

บุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมบันทึกความทรงจำโดยการถ่ายภาพและแบ่งปันภาพประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้ผู้อื่น 
แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นช่างภาพเพียงแต่ชอบการถ่ายภาพ  จึงทำให้ไม่มีความเข้าใจในการถ่ายภาพและไม่
สามารถตั้งค่าการถ่ายภาพแบบต่างๆได้ ผลคือนักท่องเที่ยวไม่ได้ภาพถ่ายที่สวยงามตามคาดหวัง  นักท่องเที่ยวบางส่วนจึงได้มีการ
ค้นหาตัวอย่างภาพจากโชเชียลมีเดีย (Social media) แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลชนิดกล้องและเลนส์ที่นักท่องเที่ยวใช้
อาจจะแตกต่างจากกล้องและเลนซ์ของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียที่สืบค้นมาทำให้อาจไม่ได้ภาพสวยถูกใจตามที่ต้องการ 

ในปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมอย่างสูงและได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ผู้ใช้สามารถ
แบ่งปันสื่อต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ โดยเฉพาะการแบ่งปันภาพถ่ายได้รับความนิยมอย่างมาก จะเห็นว่า
ผู้ใช้งานหลายคนพยายามถ่ายภาพสถานท่ีท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ ๆ แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย  ซึ่งนอกจากจะแชร์ประสบการณ์
การท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการเพิ่มยอดการเข้าชมและเพิ่มยอดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอื่นด้วย  ฟลิคเกอร์ [1][2] เป็นโซเชียล
มีเดียที่เน้นการแชร์ภาพถ่ายพร้อมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายสถานท่ีท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายโดยช่างภาพมือ
อาชีพที่มีมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งภาพถ่ายในฟลิคเกอร์จะมีเมทาดาตาของการตั้งค่าการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น ความกว้างรูรับแสง 
ระยะเวลาของการเปิดรูรับแสง ระยะของเลนส์ที่ใช้ถ่ายรูป ชนดิของกล้อง ซึ่งเป็นเทคนิคของการถ่ายภาพท่ีถูกบันทึกไว้ 

จากท่ีมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวคิดระบบให้คำแนะนำรูปภาพสถานท่ีท่องเที่ยวจากฟลิคเกอร์ที่มีการถ่าย
ด้วยกล้องและเลนซ์ที่คล้ายกับของนักท่องเที่ยว  จากการศึกษาเทคโนโลยีพบว่าระบบแนะนำแบบพิจารณาเนื้อหา (Content-
based filtering) [3] เป็นวิธีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมเนื่องจากให้คำแนะนำบนพื้นฐานข้อมูลความชอบเดิมของผู้ใช้ ใน
คำนวณหาข้อมูลที่จะให้คำแนะนำจะคำนวณค่าคล้ายคลึงกันระหว่างคุณลักษณะของข้อมูลผู้ใช้กับเซตคุณลักษณะข้อมูลที่จะ
แนะนำ ในบทความนี้ผู้วิจัยได้นำเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการหาค่าความคล้ายคลึง 3 เทคนิคมาศึกษาเปรียบเทียบได้แก่ 1) การ
วัดความคล้ายเชิงมุมโคไซน์เป็นการวัดค่าความคล้ายกันระหว่าง 2 เวคเตอร์มีการวัดมุมโคไซน์ของเวคเตอร์ทั้งสอ ง 2) การหา
ระยะทางแมนฮัตตัน เป็นการวัดระยะทางระหว่างจุดสองจุดตามแกนวัดมุมขวา และ 3) การหาระยะทางแบบยูคลิคเดียน เป็นการ
วัดระยะห่างปกติระหว่าง 2 จุดในแนวเส้นตรงที่ได้มาจากทฤษฏีพีทาโกรัส  ทั้งนี้เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมที่จะใช้ในระบบให้
คำแนะนำภาพถ่ายท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจากฟลิคเกอร์ต่อไป 

 
วิธีดำเนินการ 

วิธีการแนะนำการถ่ายภาพท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึงของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียฟลิคเกอร์  
ได้ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมในการทำงานของระบบในรูปที่ 1 โดยมีการแบ่งการทำงานดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 การ
รวบรวมข้อมูล เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลกล้องและเลนส์จากผู้ใช้และจากเว็บไซต์  และองค์ประกอบที่ 2 การคำนวณหาค่าความ
คล้ายคลึงกันของกล้องและเลนซ์ของผู้ใช้กับเมตาดาตาของภาพถ่ายจากฟลิคเกอร์ ซึ่ง output ที่ได้คือรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวท่ี
ค้นหาและมีการใช้กล้องและเลนส์ใกล้เคียงกับของผู้ใช้ 5 อันดับแรก 

 
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของงานวิจยั 

องค์ประกอบท่ี 1 การรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) 
ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลจากผู้ใช้และ 2) ข้อมูลภาพถ่ายจากโซเชียล

มีเดียฟลิคเกอร์ 
1) การรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ 
ทางผู้วิจัยได้ออกแบบให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้(User Data) ข้อมูลกล้อง 

เลนส์ที่ใช้ และทำการสกัดข้อมูลส่วนประกอบกล้องและเลนส์ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้ในการคำนวณหาความคล้ายก่อนจะบันทึกลง
ในโมเดลผู้ใช้ ดังตัวอย่างข้อมูลกล้องและเลนส์ที่รวบรวมมาจากผู้ใช้ในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลกล้องและเลนสท์ี่เก็บรวมรวมจากผู้ใช้ 
ข้อมูล ชนิดข้อมูล 
กล้องที่ใช้ถ่าย Text 
ยี่ห้อของเลนส์ Text 
ค่ารูรับแสงของเลนส์ Numeric 
ทางยาวโฟกัสที่สั้นที่สุด Numeric 
ทางยาวโฟกัสที่สั้นที่สุด Numeric 

 

2) การรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจากฟลิคเกอร์ 
ในการสกัดภาพถ่ายผู้วิจัยจะใช้ Application Programming Interface (API) ของฟลิคเกอร์โดยมีอัลกอริทึมสำหรับการ

ดึงข้อมูลภาพและเมตาดาตาจากฟลิคเกอร์ดังต่อไปนี ้
1. ทำการส่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาผ่านทาง API เพื่อจะดึงรหัสภาพถ่ายที่อยู่ในกลุ่มนั้น ๆ โดยใช้

คำสำคัญที่ถูกบันทึกไว้บนแท็ก (Tag) ที่มีการโพสต์ลงฟลิคเกอร์ ดังแสดงในภาพที่ 2 ส่วนบรรทัดที่ 5-15 
2. API ส่งข้อมูลกลับมาในรูปแบบของ JSON และทำการบันทึกรหัสของภาพถ่ายลงในตัวแปล ก่อนจะจะส่งข้อมูล

กลับไปยัง API เพื่อจะให้ดึง metadata ของภาพมาอีกครั้ง ดังแสดงในบรรทัดท่ี 19-35 
3. ทำการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่เราสนใจโดยประกอบดว้ย รหัสภาพถ่าย ยี่ห้อกล้องถ่ายภาพ เลนส์ถ่ายภาพ ก่อนจะ

บันทึกลงใน Picture Model ดังแสดงในตารางที่ 2 
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รูปที่ 2 Source Code ของการดงึข้อมูลจากฟลิคเกอร์และตัวอย่างข้อมูลเมตาดาตาในรูปแบบ JSON จากฟลิคเกอร ์

 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของข้อมูลที่ไดจ้ากฟลิคเกอร ์
รหัสรูปภาพ กล้องท่ีใช้ถ่าย ยี่ห้อของเลนส์ที่ใช้

ถ่าย 
ทางยาวโฟกัสทีกว้าง

ที่สุดของเลนส ์
ทางยาวโฟกัสที่

แคบที่สุดของเลนส ์
ค่ารูรับแสงของ

เลนส ์
12515906744 Nikon D800 Nikkor 16 35 4 
46847114415 Fujifilm X-T1 Fujinon 50 140 2.8 
9536678752 Canon EOS 7D Canon 24 105 4 

 

ก่อนจะนำข้อมูลจากทั้งผู้ใช้และข้อมูลภาพถ่ายไปคำนวณหาค่าความคล้ายนั้น ทางผู้วิจัยได้มีการแปลงข้อมูลเพื่อให้
สามารถคำนวณความคล้ายด้วยระยะทาง  โดยมีหลักการแปลงข้อมูลกล้องและเลนส์ให้เป็นตัวเลขดังต่อไปนี้ 

1. แบ่งข้อมูลกล้องถ่ายภาพโดยการจัดกลุ่มตามขนาดเซ็นเซอร์รับภาพตามตารางที่ 3 โดยเซ็นเซอร์แต่ละขนาดจะ
มีค่าตัวเลขประจำเซ็นเซอร์ที่ต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจะแปลงค่ายี่ห้อและรุ่นโดยใช้รายละเอียดการเทียบในตาราง
ที่ 2 จากการเทียบหากถ้าผู้ใช้ใช้กล้อง Nikon D850 ซึ่งเป็นกล้องเซ็นเซอร์ขนาด 36 mm x 24 mm จะแปลง
ค่าออกมาได้เป็น 10.1002 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างยี่ห้อรุ่นและขนาดของเซ็นเซอรร์ับภาพของกล้องชนิดต่าง ๆ 
ยี่ห้อกล้อง รุ่นของกล้อง ขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ ชนิดของเซ็นเซอร์ ค่าตัวเลขประจำเซ็นเซอร์ 
Nikon Nikon D850 36 mm x 24 mm เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 10 
Canon Canon EOS 6D 36 mm x 24 mm เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 10 
Canon Canon EOS 7D 23.6 mm x 15.7 เซ็นเซอร์ขนาดกลาง 20 
 
ตารางที่ 4 ยี่ห้อ รุ่น และค่าค่าตัวเลขประจำยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพ 
ยี่ห้อ รุ่น เลขประจำยี่ห้อ เลขประจำรุ่น 
Nikon D850 0.1 0.002 
Nikon D610 0.1 0.006 
Canon EOS 6D 0.2 0.005 
Fujifilm  X-T3 0.3 0.001 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

419

  
รูปที่ 2 Source Code ของการดงึข้อมูลจากฟลิคเกอร์และตัวอย่างข้อมูลเมตาดาตาในรูปแบบ JSON จากฟลคิเกอร ์

 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของข้อมูลที่ไดจ้ากฟลิคเกอร ์
รหัสรูปภาพ กล้องท่ีใช้ถ่าย ยี่ห้อของเลนส์ที่ใช้

ถ่าย 
ทางยาวโฟกัสทีกว้าง

ที่สุดของเลนส ์
ทางยาวโฟกัสที่

แคบที่สุดของเลนส ์
ค่ารูรับแสงของ

เลนส ์
12515906744 Nikon D800 Nikkor 16 35 4 
46847114415 Fujifilm X-T1 Fujinon 50 140 2.8 
9536678752 Canon EOS 7D Canon 24 105 4 

 

ก่อนจะนำข้อมูลจากทั้งผู้ใช้และข้อมูลภาพถ่ายไปคำนวณหาค่าความคล้ายนั้น ทางผู้วิจัยได้มีการแปลงข้อมูลเพื่อให้
สามารถคำนวณความคล้ายด้วยระยะทาง  โดยมีหลักการแปลงข้อมูลกล้องและเลนส์ให้เป็นตัวเลขดังต่อไปนี้ 

1. แบ่งข้อมูลกล้องถ่ายภาพโดยการจัดกลุ่มตามขนาดเซ็นเซอร์รับภาพตามตารางที่ 3 โดยเซ็นเซอร์แต่ละขนาดจะ
มีค่าตัวเลขประจำเซ็นเซอร์ที่ต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจะแปลงค่ายี่ห้อและรุ่นโดยใช้รายละเอียดการเทียบในตาราง
ที่ 2 จากการเทียบหากถ้าผู้ใช้ใช้กล้อง Nikon D850 ซึ่งเป็นกล้องเซ็นเซอร์ขนาด 36 mm x 24 mm จะแปลง
ค่าออกมาได้เป็น 10.1002 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างยี่ห้อรุ่นและขนาดของเซ็นเซอรร์ับภาพของกล้องชนิดต่าง ๆ 
ยี่ห้อกล้อง รุ่นของกล้อง ขนาดของเซ็นเซอร์รับภาพ ชนิดของเซ็นเซอร์ ค่าตัวเลขประจำเซ็นเซอร์ 
Nikon Nikon D850 36 mm x 24 mm เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 10 
Canon Canon EOS 6D 36 mm x 24 mm เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 10 
Canon Canon EOS 7D 23.6 mm x 15.7 เซ็นเซอร์ขนาดกลาง 20 
 
ตารางที่ 4 ยี่ห้อ รุ่น และค่าค่าตัวเลขประจำยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพ 
ยี่ห้อ รุ่น เลขประจำยี่ห้อ เลขประจำรุ่น 
Nikon D850 0.1 0.002 
Nikon D610 0.1 0.006 
Canon EOS 6D 0.2 0.005 
Fujifilm  X-T3 0.3 0.001 

2. การแบ่งข้อมูลเมตาดาตาจากทางฟลิคเกอร์เป็น 4 ส่วนได้แก่ ทางยาวโฟกัสที่กว้างที่สุดที่เลนส์สามารถทำได้ 
ทางยาวโฟกัสที่สั้นท่ีสุดที่เลนส์สามารถทำได้ ค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดที่เลนส์สามารถเปิดได้ และยี่ห้อของเลนส์
ตามลำดับ จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลกล้องและเลนซ์ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณความ
คล้ายด้วยระยะทางได้ จึงต้องมีการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเพื่อใช้ได้การคำนวณ แบ่งกลุ่มของยี่ห้อเลนส์
ออกเป็นหลายกลุ่มตามยี่ห้อ 

ตารางที่ 5 ข้อมูลเลนส์ถ่ายภาพ 
ข้อมูลเลนส ์ ทางยาวโฟกัสที่

กว้างท่ีสุด 
ทางยาวโฟกัสที่

แคบที่สุด 
ค่ารูรับแสงท่ีกว้าง

ที่สุด 
ยี่ห้อของเลนส ์ ค่ายี่ห้อเลนส ์

Nikkor70-200 f2.8 70 200 2.8 Nikkor F 0.0101 
Canon EOS 24-70 f2.8 24 70 2.8 Canon EOS 0.0201 
Fujinon 50-140 f2.8 50 140 2.8 Fujinon 0.0301 
 

ตัวอย่างการคำนวณเพื่อแปลงค่ากล้องเพื่อการคำนวณ 
ถ้าข้อมูลกล้องและเลนส์ที่ได้จากผู้ใช้ เป็น Nikon D850 และ 70-200 f2.8 และข้อมูลเมตาดาตาภาพถ่ายจากฟลิคเกอร์

เป็นกล้อง Nikon D610 และเลนส์ Nikkor 24-70 f2.8  จึงทำการแปลงตัวเลขได้ตามตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างหลังจากหลังจากมีการแปลงค่าเพื่อใช้ในการคำนวณความคล้ายคลึงกัน 
 รุ่นของกล้อง ทางยาวโฟกัสที่สั้น

ที่สุด 
ทางยาวโฟกัสที่ยาว

ที่สุด 
ค่ารูรับแสงท่ีกว้าง

ที่สุด 
ยี่ห้อ
เลนส ์

กล้องของผู้ใช้ 10.102 70 200 2.8 0.0101 
เมทาดาตาของภาพถ่าย 10.106 24 70 2.8 0.0101 
 

องค์ประกอบที่ 2 การคำนวณหาค่าความคล้ายคลึงกัน 
 ในงานวิจัยนี้ใช้การคำนวณหาค่าความคล้ายคลึงกันของข้อมูลจำนวน 3 เทคนิค คือ  
 1. การวัดค่าความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์[3][4] เป็นการวัดหาความคล้ายกันระหว่าง 2 เวคเตอร์โดยมีการวัดมุมโคไซน์
ของเวคเตอร์ทั้งสอง มีการนำคุณสมบัติของแต่ละเวคเตอร์มาคำนวณ ซึ่งค่าของผลลัพธ์ท่ีได้จะอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าหากค่ายิ่งอยู่ใกล้ 
1 ข้อมูลจะมีความคล้ายกันมาก ดังสมการที่ 1 
 

สมการที่ 1 : 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒 =  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖×𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

√∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖)2×∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

 โดยที่      𝑋𝑋 = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛} คือ ชุดของข้อมูลคุณลักษณะข้อมูลกล้องถ่ายภาพของผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วย  {รุ่นของ
กล้อง, ทางยาวโฟกัสที่สั้นที่สุด , ทางยาวโฟกัสที่ยาวที่สุด , ค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุด , ยี่ห้อของเลนส์} ตามลำดับ และ 𝑌𝑌 =

{𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2, 𝑦𝑦3, … , 𝑦𝑦𝑛𝑛} คือ เมตตาดาตาของภาพถ่ายที่ได้มาจากฟลิคเกอร์ ซึ่งประกอบด้วย {รุ่นของกล้อง,ทางยาวโฟกัสที่สั้นที่สุด, ทาง
ยาวโฟกัสที่ยาวท่ีสุด, ค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุด, ยี่ห้อของเลนส์} ตามลำดับ 

ข้อมูลตัวอย่างจากตารางที่ 6 จะสามารถคำนวณค่าความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์จะได้ดังนี้ 
𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒 =

(10.102 × 10.106) + (70 × 24) + (200 × 70) + (2.8 × 2.8) + (0.0101 × 0.0101)
√(10.1022 + 702 + 2002 + 2.82 + 0.01012) × (10.1062 + 242 + 702 + 2.82 + 0.01012)
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒 = 15789.93
16,922.14 = 0.933 

 

2.การวัดค่าความคล้ายคลึงกันโดยใช้ระยะทางแมนฮัตตัน[5][6] เป็นการวัดระยะทางระหว่างจุดสองจัดตามแกนวัดมุม
ขวา ซึ่งจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดโดยใช้สมการ  ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเลข ยิ่งค่ามีค่าน้อย ข้อมูลจะมีความ
คล้ายคลึงกันมากดังสมการที่ 2 

 

สมการที่ 2 : 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑ |𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 

โดยที่ 𝑋𝑋 และ 𝑌𝑌 คือ ชุดข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะเดียวกับท่ีใช้คำควณการวัดค่าความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์ 
เมื่อนำข้อมูลจากตารางที ่6 มาคำนวณความคล้ายโดยใช้ระยะทางแมนฮัตตันจะได้ดังนี้ 
 

𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = |10.102 − 10.106| + |70 − 24| + |200 − 70| + |2.8 − 2.8| + |0.0101 − 0.0101| 
𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 176.004 

 

 3.การวัดค่าความคล้ายคลึงกันโดยใช้ระยะทางยูคลิเดียน[7][8] เป็นการวัดระยะห่างข้อมูล 2 ข้อมูล ในระบบพิกัดคาร์ที
เซียนท่ีมาจากทฤษฎีพีทาโกรัส ซึ่งถ้าข้อมูล 2 ตัวมีความคล้ายกันมากจะทำให้ผลลัพธ์การคำนวณมีค่าน้อย ดังสมการที่ 3 
 

สมการที่ 3 : 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = √∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

 

โดยที่ 𝑋𝑋 และ 𝑌𝑌 คือ ชุดข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะเดียวกับท่ีใช้คำควณการวัดค่าความคล้ายคลึงเชิงมุมโคไซน์ 
ข้อมูลจากตารางที่ 6 จะสามารถคำนวณความคล้ายโดยใช้ระยะทางยูคลิเดียนจะได้ดังนี้ 
 

𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = √(10.102 − 10.106)2 + (70 − 24)2 + (200 − 70)2 + (2.8 − 2.8)2 + (0.0101 − 0.0101)2 
𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 137.90   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 เพื่อวัดประสิทธิผลการจัดลำดับความคล้ายที่ได้จากการคำนวณของ 3 เทคนิค ผู้วิจัยได้ทำการทดลองโดยมีการใช้ข้อมูล
รูปถ่ายในฟลิคเกอร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจำนวน 5 แหล่งท่องเที่ยวแหล่งละ 50 รูป และใช้ข้อมูลกล้องและเลนซ์
จากนักท่องเที่ยวจำนวน 25 คน ในการประเมินผลประสิทธิผลผู้วิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญที่เป็นช่างภาพอาชีพจำนวน 3 คน โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหมาะสมของการจัดลำดับภาพถ่ายที่ได้จากการคำนวณความคล้ายของอุปกรณ์ถ่ายภาพของผู้ใช้กับเมตาดาตา
ของรูปจากฟลิคเกอร์ของแต่ละเทคนิค โดยมีเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับความเหมาะสมของการแนะนำ โดยคะแนน 5 
หมายถึงเหมาะสมที่สุด  จากนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิค Discounted Cumulative Gain (DCG) เพื่อวัดความเหมาะสมของลำดับของ
ข้อมูลโดยเทียบกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสนใจตำแหน่งหรือลำดับของข้อมูล ดังสมการที่ 4 

สมการที่ 4 : 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛 = ∑ 2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖−1
log2(𝑖𝑖+1)

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

โดยที่ 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 คือ ค่าระดับความสำคัญของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดลำดับ  
ลำดับ เทคนิค ค่าเฉลี่ย DCG 
1. การวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะห่างแมนฮัตตัน 79.59 
2. การวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะห่างยูคลิเดียน 77.15 
3. การวัดค่าความคล้ายเชิงมุมโคไซน์ 56.11 
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รูปถ่ายในฟลิคเกอร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจำนวน 5 แหล่งท่องเที่ยวแหล่งละ 50 รูป และใช้ข้อมูลกล้องและเลนซ์
จากนักท่องเที่ยวจำนวน 25 คน ในการประเมินผลประสิทธิผลผู้วิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญที่เป็นช่างภาพอาชีพจำนวน 3 คน โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหมาะสมของการจัดลำดับภาพถ่ายที่ได้จากการคำนวณความคล้ายของอุปกรณ์ถ่ายภาพของผู้ใช้กับเมตาดาตา
ของรูปจากฟลิคเกอร์ของแต่ละเทคนิค โดยมีเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามลำดับความเหมาะสมของการแนะนำ โดยคะแนน 5 
หมายถึงเหมาะสมที่สุด  จากนั้นผู้วิจัยใช้เทคนิค Discounted Cumulative Gain (DCG) เพื่อวัดความเหมาะสมของลำดับของ
ข้อมูลโดยเทียบกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสนใจตำแหน่งหรือลำดับของข้อมูล ดังสมการที่ 4 

สมการที่ 4 : 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛 = ∑ 2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖−1
log2(𝑖𝑖+1)

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

โดยที่ 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖 คือ ค่าระดับความสำคัญของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดลำดับ  
ลำดับ เทคนิค ค่าเฉลี่ย DCG 
1. การวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะห่างแมนฮัตตัน 79.59 
2. การวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะห่างยูคลิเดียน 77.15 
3. การวัดค่าความคล้ายเชิงมุมโคไซน์ 56.11 

 

ผลการประเมินประสิทธิผลแสดงในตารางที่ 7 พบว่า การวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะทางแมนฮัตตันโดยมีค่าเฉลี่ย DCG 
ที่ 79.59 รองลงมาคือการวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะทางยูคลิเดียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย DCG ที่ 77.15 และการวัดค่าความคล้ายเชิงมุม
โคไซน์มีค่า CDG น้อยที่สุดที่ 56.11   จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าการวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะทางแมนฮัตตันมีค่าการ
จัดลำดับใกล้เคียงกับความเห็นของผู้เช่ียวชาญที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกเทคนิคนี้เพื่อใช้คำนวณความคล้ายในระบบให้คำแนะนำ
ภาพถ่ายท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจากฟลิคเกอร์ 

สรุปผลงานวิจัย 
 บทความนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดลำดับค่าคล้ายของในงานวิจัยนี้จะทำการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของเทคนิคการวัดคล้ายคลึง 3 วิธีคือ 1) วิธีวัดค่าความคล้ายเชิงมุมโคไซน์  (Cosine Similarity) 2)  ระยะทางแบบยุค
ลิด (Euclidean Distance) 3) การหาระยะทางแบบแมนฮัทตัน  (Manhattan Distance)  เพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมในระบบให้
คำแนะนำภาพถ่ายที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงจากฟลิคเกอร์  จากการวัดประสิทธิผลการจัดลำดับของเทคนิคทั้ง 3 ด้วยค่าเฉลี่ย 
CDG พบว่าการวัดค่าความคล้ายโดยใช้ระยะห่างแมนฮัตตันโดยมีค่าเฉลี่ย DCG ที่ 79.59 สูงที่สุดจึงถูกเลือกใช้เป็นเทคนิคคำนวณ
ความคล้ายในระบบให้คำแนะนำดังกล่าว  อย่างไรก็ตามนักวิจัยได้นำปัจจัยเรื่องกล้องถ่ายภาพและเลนซ์มาแนะนำรูปภาพเท่านั้น 
แต่ยังมีบริบทที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถนำมาจากภาพถ่ายได้  เช่น สภาพอากาศในขณะท่ีช่างภาพถ่าย การปรับค่าสี
หลังจากถ่ายภาพเสร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีผลทำผู้ใช้อาจถ่ายรูปท่ีท่องเที่ยวไม่เหมือนภาพถ่ายจากฟลิคเกอร์ 
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ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  

 

วาเรียม ชวยจันทร1 ธีรเดช เก้ือวงค2 และสุทธิวัฒน ทองนาค3*    
 

บทคดัยอ 

บทความน้ีนําเสนอการหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  จากการศึกษา พบวาผลเฉลยชัดอยูในรูป

 1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     นอกจากน้ี เราคาํนวณหาผลเฉลยทั้งหมด เม่ือ 1 2,3,4x   ดวย  

 

คําสําคัญ: สมการไดโอแฟนไทน ผลเฉลยชัด 
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On solution of the Diophantine equation 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      

when 1 2 32 kx x x x      are integers and 1k x  

 

Wariam Chuayjan1 Theeradach Kaewong2 and Sutthiwat Thongnak3* 

 

Abstract 

In this article, we determine some solutions of Diophantine equation 

1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      when 1 2 32 kx x x x     are integers and 1k x . The study 

indicates that a trivial solution is  1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x    . We also determined all the 

solutions when 1 2,3,4x  . 

 

Keywords: Diophantine equation, Trivial solution  
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บทนํา 

สมการไดโอแฟนไทน คือสมการที่อยูในรูป  1 2, , , 0nf x x x   โดยที่ f คือฟงกชัน n ตัวแปร และ 2n 

และ  1 2, , , n
nx x x   ที่สอดคลองกับสมการ เรียกวา ผลเฉลยของสมการ  ปญหาพื้นฐานสําหรบัสมการไดโอแฟนไทน

มี 3 ขอ คือ 

1. สมการมีผลเฉลยหรือไม 

2. ถาสมการมีผลเฉลย แลวสมการมีผลเฉลยเปนจํานวนจํากัดหรือไมจํากัด 

3. ถาสมการมีผลเฉลย แลวสามารถคํานวณหาผลเฉลยทั้งหมดไดหรือไม 

สมการในรูป 
1 2 3

1 1 1 1

k

a
x x x x b
      เมื่อ 1,2,3,...k   จัดเปนสมการไดโอแฟนไทนรูปแบบหน่ึงที่

ไดรับการศึกษามาอยางยาวนาน ในป ค.ศ. 1948 มีผูศกึษาสมการไดโอแฟนไทนในรูป 
1 1 1 4
x y z n
    ซึ่งมี 3 ตัวแปร โดย

แสดงขอคาดการณวา สําหรับ 2n   จะมีผลเฉลยเปนจํานวนเต็มบวก [3, 5]  ในเวลาตอมามีนักคณิตศาสตรอีกมากมาย

พยายามแสดงการหาผลเฉลยของสมการน้ี [4, 6-9, 11]  และอภิสิทธ์ิ ภคพงศพันธุ [1]   ศึกษาผลเฉลยที่เปนจํานวนเต็มบวก

ทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3 1

2x y z
    ในป ค.ศ. 2017 Nechemia Burshtein [2] แสดงวิธีการหาผลเฉลย

ทั่วไปบางสวน และผลเฉลยในกรณีที่ 1 2,3,4x   ของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 2 3 1
k

k
x x x x
      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x     

ในบทความน้ี ศึกษาผลเฉลยสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  โดยจะแสดงผลเฉลยทั่วไป และผลเฉลยทั้งหมดในกรณี

1 2,3x   และ 4   

 

วิธีดําเนินการ 

ในหัวขอน้ี เราเริ่มแสดงผลเฉลยทั่วไปของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  กอน แลวจึงแสดงผลเฉลยทั้งหมดของสมการ เมื่อ 

1 2,3,4x     

ทฤษฎีบทที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน 

               
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


                                                 (1) 

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  มี  1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     

เปนผลเฉลยทั่วไป หรือเรียกวา ผลเฉลยชัด (trivial solution) 

การพิสูจน จากผลบวกของ 
1

1
x

จํานวน 1x พจน จะได 

             1 1 1 1

1 1 1 11
x x x x
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บทนํา 

สมการไดโอแฟนไทน คือสมการที่อยูในรูป  1 2, , , 0nf x x x   โดยที่ f คือฟงกชัน n ตัวแปร และ 2n 

และ  1 2, , , n
nx x x   ที่สอดคลองกับสมการ เรียกวา ผลเฉลยของสมการ  ปญหาพื้นฐานสําหรบัสมการไดโอแฟนไทน

มี 3 ขอ คือ 

1. สมการมีผลเฉลยหรือไม 

2. ถาสมการมีผลเฉลย แลวสมการมีผลเฉลยเปนจํานวนจํากัดหรือไมจํากัด 

3. ถาสมการมีผลเฉลย แลวสามารถคํานวณหาผลเฉลยทั้งหมดไดหรือไม 

สมการในรูป 
1 2 3

1 1 1 1

k

a
x x x x b
      เมื่อ 1,2,3,...k   จัดเปนสมการไดโอแฟนไทนรูปแบบหน่ึงที่

ไดรับการศึกษามาอยางยาวนาน ในป ค.ศ. 1948 มีผูศกึษาสมการไดโอแฟนไทนในรูป 
1 1 1 4
x y z n
    ซึ่งมี 3 ตัวแปร โดย

แสดงขอคาดการณวา สําหรับ 2n   จะมีผลเฉลยเปนจํานวนเต็มบวก [3, 5]  ในเวลาตอมามีนักคณิตศาสตรอีกมากมาย

พยายามแสดงการหาผลเฉลยของสมการน้ี [4, 6-9, 11]  และอภิสิทธ์ิ ภคพงศพันธุ [1]   ศึกษาผลเฉลยที่เปนจํานวนเต็มบวก

ทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3 1

2x y z
    ในป ค.ศ. 2017 Nechemia Burshtein [2] แสดงวิธีการหาผลเฉลย

ทั่วไปบางสวน และผลเฉลยในกรณีที่ 1 2,3,4x   ของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 2 3 1
k

k
x x x x
      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x     

ในบทความน้ี ศึกษาผลเฉลยสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  โดยจะแสดงผลเฉลยทั่วไป และผลเฉลยทั้งหมดในกรณี

1 2,3x   และ 4   

 

วิธีดําเนินการ 

ในหัวขอน้ี เราเริ่มแสดงผลเฉลยทั่วไปของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เม่ือ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  กอน แลวจึงแสดงผลเฉลยทั้งหมดของสมการ เมื่อ 

1 2,3,4x     

ทฤษฎีบทที่ 1 สมการไดโอแฟนไทน 

               
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


                                                 (1) 

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  มี  1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     

เปนผลเฉลยทั่วไป หรือเรียกวา ผลเฉลยชัด (trivial solution) 

การพิสูจน จากผลบวกของ 
1

1
x

จํานวน 1x พจน จะได 

             1 1 1 1

1 1 1 11
x x x x

    
 

               1 1 1 1

1 3 1 5 1 2 1 1
3 5 2 1

k
x x x k x


       




 
หรือ 

                                                
 1 1 1 1

1 3 5 2 11
3 5 2 1

k
x x x k x


    


                              

 

ดังน้ัน จะเห็นวา  1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     เปนผลเฉลยชัดของสมการ (1)    

ตอไปเราแสดงผลเฉลยทั้งหมดในกรณีที่ 1 2,3,4x    

ทฤษฎีบทที่ 2 สมการไดโอแฟนไทน  

                                                  
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


       

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x   มี 

(i) ถา 1 2x   สมการมีหน่ึงผลเฉลย  

(ii) ถา 1 3x   สมการมีสี่ผลเฉลย  

(iii) ถา 1 4x   สมการมีสี่สิบสามผลเฉลย  

 

การพิสูจน 

(i) สมมติ 1 2x   จะไดวา 
2

1 3 1
2 x
  และ 2 6x   

 ดังน้ัน  
1 3 1
2 6
    นั่นคือ 1 2x   และ 2 6x   เปนผลเฉลยซ่ึงก็คอืผลเฉลยชัดของสมการ (1)  ดังน้ัน จึงสรุปไดวา    

ถา 1 2x   แลว (1) มีหน่ึงผลเฉลย คือ    1 2, 2,6x x    

(ii) สมมติ 1 3x   จะไดวา  

    
2 3

1 3 5 1
3 x x
                                                               (2) 

จาก (2) จะได  

                                                         
2 3

3 5 2
3x x

        

หรือ 

                                                         
2 3

9 15 2
x x
   

เน่ืองจาก 2 33 x x   ดังน้ัน 

                                              
2 3 2 2 2

9 15 9 15 242
x x x x x

      

 ดังน้ัน                                                  

                                                               
2

242
x

  

                                                              2 12x   
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ดังน้ัน 23 12x   เราจึงพิจารณา 2 11,10,9,8,7,6,5,4x   เทาน้ัน 

ถา 2 11x   จาก (2) จะได  
3

3 5 2
11 3x

   และ  3
165
13

x   ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 10x   จาก (2) จะได 
3

3 5 2
10 3x

   และ  3
150
11

x    ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 9x   จาก (2) จะได   
3

3 5 2
9 3x
   และ 3 15x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,9,15x x x  ซึ่ง

คือผลเฉลยชัด 

ถา 2 8x   จาก (2) จะได  
3

3 5 2
8 3x
    และ 3

120
7

x   ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 7x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
7 3x
   และ 3 21x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,7,21x x x   

ถา 2 6x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
6 3x
   และ 3 30x   กรณีนี้จึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,6,30x x x   

ถา 2 5x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
5 3x
   และ 3 75x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,5,75x x x   

ถา 2 4x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
4 3x
   และ 3 60x    ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

จึงสรปุไดวา ถา 1 3x   แลว (1) มีสี่ผลเฉลย คอื          1 2 3, , 3,9,15 , 3,7,21 , 3,6,30 , 3,5,75x x x   

(iii) สมมติ 1 4x   จะได  

       
2 3 4

1 3 5 7 1
4 x x x
                                                           (3) 

 

จาก (3) จะได  

                                                             
2 3 4

3 5 7 3
4x x x

         

 หรือ 

                                                            
2 3 4

12 20 28 3
x x x
    

เน่ืองจาก 2 3 44 x x x    ดังน้ัน 

                                                       
2 2 2 2

12 20 28 603
x x x x

     

 ดังน้ัน                                            

                                                     2 20x                                                                          

ดังน้ัน 24 20x   เราจึงพิจารณา 2 19,18,17,16,...,3x    

ถา 2 19x   จาก (3) จะได  

                                             
3 4

3 5 7 3
19 4x x

                                                           (4) 
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ดังน้ัน 23 12x   เราจึงพิจารณา 2 11,10,9,8,7,6,5,4x   เทาน้ัน 

ถา 2 11x   จาก (2) จะได  
3

3 5 2
11 3x

   และ  3
165
13

x   ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 10x   จาก (2) จะได 
3

3 5 2
10 3x

   และ  3
150
11

x    ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 9x   จาก (2) จะได   
3

3 5 2
9 3x
   และ 3 15x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,9,15x x x  ซึ่ง

คือผลเฉลยชัด 

ถา 2 8x   จาก (2) จะได  
3

3 5 2
8 3x
    และ 3

120
7

x   ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 7x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
7 3x
   และ 3 21x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,7,21x x x   

ถา 2 6x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
6 3x
   และ 3 30x   กรณีนี้จึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,6,30x x x   

ถา 2 5x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
5 3x
   และ 3 75x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ    1 2 3, , 3,5,75x x x   

ถา 2 4x   จาก (2)  จะได  
3

3 5 2
4 3x
   และ 3 60x    ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

จึงสรปุไดวา ถา 1 3x   แลว (1) มีสี่ผลเฉลย คอื          1 2 3, , 3,9,15 , 3,7,21 , 3,6,30 , 3,5,75x x x   

(iii) สมมติ 1 4x   จะได  

       
2 3 4

1 3 5 7 1
4 x x x
                                                           (3) 

 

จาก (3) จะได  

                                                             
2 3 4

3 5 7 3
4x x x

         

 หรือ 

                                                            
2 3 4

12 20 28 3
x x x
    

เน่ืองจาก 2 3 44 x x x    ดังน้ัน 

                                                       
2 2 2 2

12 20 28 603
x x x x

     

 ดังน้ัน                                            

                                                     2 20x                                                                          

ดังน้ัน 24 20x   เราจึงพิจารณา 2 19,18,17,16,...,3x    

ถา 2 19x   จาก (3) จะได  

                                             
3 4

3 5 7 3
19 4x x

                                                           (4) 

ดังน้ัน                                                 

                
3 4

5 7 45
76x x

    

หรือ       

                           
3 4

380 532 45
x x

      

เน่ืองจาก 3 419 x x   ดังน้ัน 

                                                    
3 3 3

380 532 91245
x x x

         

ดังน้ัน                                               

                                                     3
912 20.27
45

x    

 ดังน้ัน 319 20.27x   เราจึงพิจารณา 3 20x   จะไดวา 
4

5 7 7
20 12x

   และ 4
266
13

x   จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 2 18x   จาก (4) จะได   

                                              
3 4

3 5 7 3
18 4x x

     

                                                      
3 4

5 7 7
12x x

   

หรือ 

                                                                 
3 4

60 84 7
x x
   

เน่ืองจาก 3 418 x x   ดังน้ัน             

                                                           
3 3 3

60 84 1447
x x x

                                                                                        

                                                                           3
144 20.57
7

x                   

ดังน้ัน 318 20.57x    เราจึงพิจารณา 3 19x  และ 3 20x   

ถา 3 19x   จาก (4) จะได  
4

5 7 7
19 12x

   และ 4
1596
73

x   ดังน้ัน จึงไมมีผลเฉลย 

ถา 3 20x   จาก (4) จะได 
4

5 7 7
20 12x

   และ 4 21x   กรณีน้ีจึงมีผลเฉลยคือ 

   1 2 3 4, , , 4,18,20, 21x x x x   

 สําหรับกรณ ี 25 17x  สามารถใชวิธีการหาผลเฉลยเหมือนกับกรณ ี 2 19x   และ 18  ซึ่งพบวา กรณี 

214 17x  สมการไมมีผลเฉลย และผลเฉลยทั้งหมดของสมการ เม่ือ 1 4x   มีส่ีสบิสามผลเฉลย แสดงในตารางที่ 1  
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      ตารางที่ 1 แสดงผลเฉลยทั้งหมด เม่ือ 1 4x   

2x  ผลเฉลย 

18  4,18,20,21  

13  4,13,20,26  

12    4,12,14,49 , 4,12,15,42 ,    4,12,17,34 , 4,12,20, 28  

11  4,11,22, 28  

10    4,10,12,210 , 4,10,15,60 ,    4,10,20,35 , 4,10,25,28  

9    4,9,15,84 , 4,9,20,42  

8    4,8,14,392 , 4,8,15,168 ,    4,8,16,112 , 4,8,18,72 ,  4,8,24,42 ,

 4,8,25,40 ,  4,8,28,49  

7    4,7,16,784 , 4,7,20,98 ,    4,7,21,84 , 4,7, 28,49  

6    4,6,21,588 , 4,6,22,308 ,    4,6,24,168 , 4,6,25,140 ,  4,6,27,108 ,

 4,6, 28,98 ,    4,6,30,84 , 4,6,34,68 ,    4,6,36,63 , 4,6,40,56  

5    4,5,34,2380 , 4,5,35,980 ,  4,5,38,380 ,  4,5,40,280 ,  4,5, 45,180 ,  

   4,5,50,140 , 4,5,52,130 ,    4,5,60,105 , 4,5,75,84  

 

              

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เมื่อ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x   จากการศึกษา พบวาผลเฉลยชัดอยูในรูป 

 1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     นอกจากน้ี เราพบวา กรณี 1 2,3x   และ 1 4x    มีหนึ่งผลเฉลย สี่

ผลเฉลย และสี่สิบสามผลเฉลย ตามลาํดับ นอกจากน้ี ผูสนใจยังสามารถใชความรูจากบทความนี้ได เพื่อหาผลเฉลยทั่วไปใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ไดอีก  
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1 2 3 1

2x y z
   . วารสารคณิตศาสตร  
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[2] Burshtein, N. (2017). On solutions of the Diophantine equation 
1 2 3

1 2 3 1
k

k
x x x x
             

when 1 2 32 kx x x x      are integers and 1k x . Notes on Number Theory and 
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      ตารางที่ 1 แสดงผลเฉลยทั้งหมด เม่ือ 1 4x   

2x  ผลเฉลย 

18  4,18,20,21  

13  4,13,20,26  

12    4,12,14,49 , 4,12,15,42 ,    4,12,17,34 , 4,12,20, 28  

11  4,11,22, 28  

10    4,10,12,210 , 4,10,15,60 ,    4,10,20,35 , 4,10,25,28  

9    4,9,15,84 , 4,9,20,42  

8    4,8,14,392 , 4,8,15,168 ,    4,8,16,112 , 4,8,18,72 ,  4,8,24,42 ,

 4,8,25,40 ,  4,8,28,49  

7    4,7,16,784 , 4,7,20,98 ,    4,7,21,84 , 4,7, 28,49  

6    4,6,21,588 , 4,6,22,308 ,    4,6,24,168 , 4,6,25,140 ,  4,6,27,108 ,

 4,6, 28,98 ,    4,6,30,84 , 4,6,34,68 ,    4,6,36,63 , 4,6,40,56  

5    4,5,34,2380 , 4,5,35,980 ,  4,5,38,380 ,  4,5,40,280 ,  4,5, 45,180 ,  

   4,5,50,140 , 4,5,52,130 ,    4,5,60,105 , 4,5,75,84  

 

              

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      เมื่อ 

1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x   จากการศึกษา พบวาผลเฉลยชัดอยูในรูป 

 1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     นอกจากน้ี เราพบวา กรณี 1 2,3x   และ 1 4x    มีหนึ่งผลเฉลย สี่

ผลเฉลย และสี่สิบสามผลเฉลย ตามลาํดับ นอกจากน้ี ผูสนใจยังสามารถใชความรูจากบทความนี้ได เพื่อหาผลเฉลยทั่วไปใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ไดอีก  
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การแกปญหาเรขาคณิตของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ (TMO) โดยเรขาคณิตวิเคราะห 

 

อลงกรณ แซต้ัง1*  สุดารัตน ยังอภัย2  และ  หัทยา จันทรอินทร2   

 

บทคดัยอ 

 การแกปญหาทางเรขาคณิตระดับมัธยมศึกษาจําเปนตองใชความรูและความเขาใจในบทนิยาม สัจพจน และทฤษฎี

บท ประกอบกับการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะขอสอบเรขาคณิตของการแขงขัน

คณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ บอยครั้งจะมีการตอรูปหรือลากเสนเพ่ิม และใชทฤษฎีบทท่ีไมอยูในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานในการแกปญหา ทําใหท้ังนักเรยีนและครูคณิตศาสตรมองวาปญหาเรขาคณติในระดับน้ีเหมาะกับนักเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรซึ่งเรียนในหองเรียนพิเศษเทาน้ัน แตยากเกินไปและไมเหมาะกับนักเรียนท่ัวไป 

งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการใชความรูเรขาคณิตวิเคราะหเพื่อแกปญหาเรขาคณิตโดยขอ 4 ของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก

ระดับชาติ คร้ังท่ี 17 ซึ่งกลาววา 

 กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ABC ซึ่งมี AD, BE  และ CF  เปนสวนสูง 

 ให AB  และ EF  ตัดกันท่ีจุด P 

 เสนสัมผสัวงกลมลอม ADC ท่ีจุด D ตัดกับ AB  ท่ีจุด X และ 

 เสนสัมผสัวงกลมลอม ADB ท่ีจุด D ตัดกับ AC  ท่ีจุด Y   

 จงแสดงวา XY  ผานจุดก่ึงกลางของ DP   

 

คําสําคัญ : เรขาคณิตวิเคราะห  การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาต ิ 
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TMO geometry problem approached through analytic geometry 

Alongkorn Saetung1*  Sudarat Yangaphai2 and Hatthaya Chanin2 

Abstract 

Solving secondary geometric problems requires knowledge and understanding of definitions, 

axioms, and theories blended of analytical thinking and creative thinking in mathematics. In particular, the 

solution to geometry problems in TMO competition include extending or drawing extra line and using some 

theories but not in The Basic Education Core Curriculum cause students and mathematics teachers think 

that these problems are suitable for gifted students but too difficult for others. This was our motivation for 

demonstration an analytic geometry approach to problem 4 from the 17th TMO. It states that 

 Let ABC  be a triangle such that AD, BE  and CF  are altitudes. 

 The tangent line of the circumcircle of ∆ADC at D intersects AB  at X and 

 The tangent line of the circumcircle of ∆ADB at D intersects AC  at Y. 

 Prove that XY  bisects DP.  
 

Keywords : Analytic geometry,  Thailand Mathematical Olympiad (TMO) 
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บทนํา 

จากบทความวิจัย เร่ือง Two plane geometry problems approached through analytic geometry โดย 

แฮมซิคและซาบาแนค [1] ไดแกปญหาโจทยขอท่ี 1 ของการแขงขันโอลิมปกคณิตศาสตรนานาชาติระหวางประเทศ (IMO) 

ค.ศ. 1995 โดยใชความรูเรขาคณิตวิเคราะห จึงมีความเปนไปไดวาโจทยเรขาคณิตท่ีมีความยากในระดับใกลเคียงกันสามารถ

แกไดโดยใชความรูเรขาคณิตวิเคราะห  

ในงานวิจัยน้ีสนใจโจทยขอ 4 ของการแขงขันโอลิมปกคณิตศาสตรระดับชาติ (TMO) คร้ังท่ี 17 กลาววา กําหนด

รูปสามเหล่ียมมุมแหลม ABC  ซ่ึง ,AD BE  และ CF  เปนสวนสูง  ให AD


 และ EF


 ตัดกันท่ีจุด P   เสนสัมผัสวงกลม

ลอมรูปสามเหล่ียม ADC  ท่ีจุด D  ตัดกับ AB


 ท่ีจุด X  และเสนสัมผัสวงกลมลอมรูปสามเหล่ียม ADB  ท่ีจุด D  ตัดกับ 

AC


 ท่ีจุด Y   จงแสดงวา XY


 ผานจดุก่ึงกลางของ DP    

จากการสํารวจพบวาวิธีพิสูจนโจทยขอน้ี ใชการตอรูปและทฤษฎีบทท่ีไมไดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ทําใหนักเรียนสวนใหญไมสามารถทําโจทยขอน้ีได งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการทําโจทยขอน้ีโดยใชความรูเรขาคณิต

วิเคราะห ซ่ึงเปนเน้ือหาในคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.4 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 

1. สรางรูปตามท่ีโจทยกาํหนด 

2. ให D  เปนจุดกําเนิด, BC


 ทับแกน X  และ  AD


 ทับแกน Y  

3. ใหจุด , ,A B C  และ P  มีพิกัด (0, ), ( , 0), ( , 0)a b c  และ (0, )p  ตามลําดบั โดยท่ี 0b c   และ 

0a p   ดังรูป 

 

 

 
 

4. ใชความรูเรขาคณิตวิเคราะหเพื่อหาพิกัด Y  ของจุด P  และจุด M  ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

หาพิกัดของจุด P  

4.1 หาสมการของเสนตรง AB  ไดเปน a
by x a    

4.2 หาสมการของเสนตรง CF  ไดเปน b cb
a ay x   

(0, )A a

( , 0)B b ( , 0)C c(0, 0)D

E

F

X
Y

x

y

(0, )P p
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(0, )A a

( , 0)B b ( , 0)C c(0, 0)D

E

F

X
Y

x

y

(0, )P p

4.3 หาจุดตัดระหวางเสนตรง AB  และเสนตรง CF  จะไดวาจุด F  อยูท่ี 
2 2 2

2 2 2 2,a b cb ab abc
a b a b

       
  

4.4 หาสมการของเสนตรง AC  ไดเปน a
cy x a    

4.5 หาสมการของเสนตรง BE  ไดเปน c cb
a ay x   

4.6 หาจุดตัดระหวางเสนตรง AC  และเสนตรง BE  จะไดวาจุด E  อยูท่ี 
2 2 2

2 2 2 2,a c c b ac abc
a c a c

       
 

4.7 หาพิกัดของจุด P  โดยแกสมการ 

ความชันของเสนตรง FP  = ความชันของเสนตรง PE   

จะไดวาจุด P  อยูท่ีพิกัด  2
20, abc
a bc



  

หาพิกัดของจุด M  

4.8 หาพิกัดของจุด O  ซ่ึงเปนจุดศูนยกลางของวงกลมลอมรูปสามเหล่ียม ADC  จะไดวาจุด O  อยูท่ี 

2 2( , )c a   

4.9 หาสมการของเสนตรง DX  ไดเปน c
ay x  

4.10 หาจุดตัดระหวางเสนตรง AB  และเสนตรง DX  จะไดวาจุด X  อยูท่ี 
2

2 2,a b abc
a bc a bc
      

  

4.11 หาพิกัดของจุด R  ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของวงกลมลอมรูปสามเหล่ียม ADB  จะไดวาจุด R  อยูที่ 

2 2( , )b a  

4.12 หาสมการของเสนตรง DY  ไดเปน b
ay x  

4.13 หาจุดตัดระหวางเสนตรง AC  และเสนตรง DY  จะไดวาจุด Y  อยูท่ี 
2

2 2,a c abc
a bc a bc
      

 

4.14 เน่ืองจาก M  เปนจุดตัดระหวางเสนตรง XY  และแกน y  นอกจากน้ีพิกัด y  ของจุด X  และจุด Y  

เทากัน คือ 2
abc
a bc




  ดังน้ันจุด M  อยูท่ี  20, abc
a bc




 

5. เน่ืองจากจุด P  อยูท่ีพิกัด  2
20, abc
a bc



 ดังน้ันพิกัด y  ของจุด P  เปนสองเทาของพิกัด y  ของจุด M  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

สามารถพิสูจนไดวาจุด M  อยูท่ี  20, abc
a bc




 และจุด P  อยูท่ีพิกัด  2
20, abc
a bc



 ดังน้ันพิกัด y  ของจุด 

P  เปนสองเทาของพิกัด y  ของจุด M   เพราะฉะน้ัน XY


 ผานจุดก่ึงกลางของ DP  โดยใชความรูเรขาคณิตวิเคราะห ซึ่ง

เปนเน้ือหาในคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.4 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การแกปญหาโจทยขอน้ีโดยใชความรูเรขาคณิตวิเคราะห ซึ่งเปนเนื้อหาในคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.4 ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทําใหนักเรียนท่ีไมไดเขาคาย สอวน. คณิตศาสตร ก็สามารถแกปญหาไดเชนเดียวกัน  
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สรุปผลการวิจัย 

 สามารถแกโจทยขอ 4 ของการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ (TMO) ครั้งท่ี 17 ซ่ึงกลาววา กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุม

แหลม ABC  ซึ่ง ,AD BE  และ CF  เปนสวนสูง ให AD


 และ EF


 ตัดกันท่ีจุด P  เสนสัมผัสวงกลมลอมรปูสามเหลี่ยม 

ADC  ท่ีจุด D  ตัดกับ AB


 ท่ีจุด X  และเสนสัมผัสวงกลมลอมรูปสามเหลี่ยม ADB  ท่ีจุด D  ตัดกับ AC


 ท่ีจุด Y   

จงแสดงวา XY


 ผานจุดก่ึงกลางของ DP  โดยใชความรูเรขาคณิตวิเคราะห ซึ่งเปนเน้ือหาในคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.4 ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีตรวจสอบความถูกตอง และใหคําแนะนําในการปรับปรงุงานวิจัยน้ีใหมีความสมบูรณ 

 

เอกสารอางอิง 
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through analytic geometry”, The Mathematical Gazette. 104(560), 255 – 261. 
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การประมาณระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะ 

ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้ของเครื่อง 
 

รัฐภูมิ วรานสุาสน1์* พนมขวัญ ริยะมงคล2 และพัฒนาวดี พัฒนถาบุตร3 
 

บทคัดย่อ 
อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะคันอื่นเข้ามาในจุดอับสายตาของผู้ขับขี่มีความจำเป็นในการลดโอกาส

เกิดอุบัติเหตุ ผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณอับสายตาสำหรับติดตั้งกับรถจักรยานยนต์  
และเลือกใช้กล้องในการตรวจจับยานพาหนะที่เข้ามาใกล้ อย่างไรก็ตามวิธีการที่ใช้กล้องนั้นไม่สามารถระบุระยะห่าง
ระหวา่งกล้องไปยังวัตถุได้เหมือนเซ็นเซอร์ชนิดอื่น ผู้วิจัยจึงเสนอขั้นตอนวิธีเพื่อการประมาณค่าระยะทางระหว่างกล้องไป
ยังยานพาหนะจากภาพถ่ายจากกล้องเดี่ยวด้วยวิธีการทางการคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรูข้องเครื่อง เริ่มจากการเกบ็
ข้อมูลด้วยการถ่ายภาพยานพาหนะชนิดต่างๆ และวัดระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะด้วยเครื่องวัดระยะแบบ
เลเซอร์ จากนั้นนำภาพที่ได้มาทำการตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอริทึมโยโลผลลัพธ์ที่ได้เป็นกรอบวัตถุ นำกรอบวัตถุที่ได้มา
คำนวณคุณลักษณะจำนวน 6 คุณลักษณะ และนำไปพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง จากการทดลองพบว่า
เมื่อจัดการข้อมูลให้เป็นปัญหาการถดถอยในการสร้างโมเดล ได้ความผิดพลาดต่ำสุดที่ 0.66 เมตร สำหรับภาพรถยนต์และ 
0.62 เมตร สำหรับภาพรถจักรยานยต์ เมื่อปรับปัญหาให้เป็นการจำแนกในการสร้างโมเดลพบว่าได้ความแม่นยำสูงสุด 
96.74% สำหรับภาพรถยนต์ และ 94.86% สำหรับภาพรถจักรยานยนต์ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพร่วมกับความสะดวกใน
การนำอัลกอริทึมไปพัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต่อ พบว่าต้นไม้ตัดสินใจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะให้
ประสิทธิภาพความแม่นยำสูง พัฒนาต่อง่าย และทำงานได้รวดเร็ว 
 
คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ การเรยีนรู้ของเครื่อง คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การตรวจจับวตัถุ ระยะทางระหว่างวัตถุ  
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Distance Estimation Between Camera and Vehicles  

using Computer Vision and Machine Learning 
 

Rattapoom Waranusast1* Panomkhawn Riyamongkol2 Pattanawadee Pattanathaburt3 
 

Abstract 
A device that can alert a motorcycle rider when other vehicles enter the rider's blind spot is 

necessary to reduce the risk of accident. We have developed such device for motorcycles, and we have 
chosen to use a camera to detect vehicles. However, the camera-based approach cannot determine the 
distance between the camera and the objects like other sensors. This paper proposes an algorithm for 
estimating the distance between a camera to a vehicle from an image using computer vision and 
machine learning techniques. The algorithm starts with collecting images of different types of vehicles 
and their distances from the camera are measured with a laser measuring device. Each image is then 
used in object detection by YOLO algorithm, which results in an object bounding box. The bounding box 
is used to compute 6 features for machine learning algorithms to predict distance. The experimental 
results found that when treating the inference as a regression problem, the lowest error was 0.66 m. for 
car images and 0.62 m. for motorcycle images. When treating the problem as a classification problem, 
the highest accuracy was 96.74% for car images and 94.86% for motorcycle images. Considering the 
performances with the ease of further development on a small computer, it is found that the Decision 
tree algorithm is suitable due to its high accuracy, ease of development, and computation speed.  
 
Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision, Object Detection, Object Distance 
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บทนำ 
จากข้อมูลรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนส่วนบุคคลจำนวน 21,452,050 คัน [1] ประเทศไทยมี

ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ถึง 74.4% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งถือว่าเป็นสูงที่สุดใน
ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ [2] และมีร้อยละการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดหน้าระยะกระชั้นชิดมีมากถึงรอ้ยละ 
9.12 ซึ่งรองจากอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกิดอัตรากำหนด [3] ทำให้มีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนเพื่อลด
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือผู้ขับข่ีมองไม่เห็นรถที่เข้ามาในระยะ
กระชั้นชิดในจุดที่อับสายตา ผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณอับสายตาสำหรับติดตั้งกับ
รถจักรยานยนต์ซึ่งได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ [4] ระบบดังกล่าวอาศัยการตรวจจับยานพาหนะที่เข้ามาใกล้ด้วย 2 วิธีการ 
วิธีการแรกคือการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์แบบเรดารเ์ลเซอรห์รือไลดาร์ (Lidar) อย่างไรก็ตามไลดารท์ี่สามารถตรวจจับวัตถทุี่
มีระยะไกลจะมีราคาสูง ดังนั้นด้วยงบประมาณที่จำกัดที่อุปกรณ์เสริมสำหรับรถจักรยานยนต์นั้นไม่ควรมีราคาสูง ผู้วิจยัจึง
เลือกใช้ไลดาร์เฉพาะการตรวจจับในระยะใกล้ไม่เกิน 10 เมตรจากรถจักรยานยนต์ สำหรับระยะที่ไกลกว่า 10 เมตรผู้วิจัย
เลือกใช้กล้องเดี่ยว และการทำคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) ในการตรวจจับวัตถุ ซึ่งเป็นที่นิยมในงานวิจัยใน
ระยะหลัง [5, 6] เนื่องจากมีราคาถูกและมีความถูกต้องในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามวิธีการที่ใช้กล้องเดี่ยวนั้นไม่สามารถระบุ
ระยะห่างระหว่างกล้องไปยังวัตถุได้ วิธีการหนึ่งที่สามารถประมาณระยะทางจากกล้องไปยังวัตถุได้คือการคำนวณจาก
หลักการการทำงานของกล้องเช่นในงานของ Lee และคณะ [7] อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวให้ความถูกต้องที่ดีใน
ระยะใกล้กว่า 2 เมตร และความถูกต้องจะต่ำลงเมื่อใช้กับวัตถุที่อยู่ในระยะไกลขึ้น อีกวิธีการหนึ่งคือการใช้การเรียนรู้เชิง
ลึก (Deep learning) ดังที่ Godard และคณะจาก University College London เสนอ [8] โดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมแบบสังวัตนาการ (convolutional neural network) พร้อมกับการเรียนรู้จากข้อมูลไลดาร์เป็นข้อมูลนำเข้า วิธีการ
ดังกล่าวให้ผลความแม่นยำสูงแต่มีข้อจำกัดตรงที่ต้องใช้การประมวลผลสูงซึ ่งไม่เหมาะกับอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือน
ยานพาหนะในจุดอับสายตาที่ผู้วิจัยพัฒนาอยู่  

บทความนี้นำเสนอขั้นตอนวิธีเพื่อการประมาณค่าระยะทางระหว่างกล้องไปยังยานพาหนะจากภาพถ่ายจาก
กล้องเดี่ยวด้วยวิธีการทางการคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้ของ เครื่องสำหรับนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือน
ยานพาหนะในบริเวณจุดอับสายตาต่อไป 
 

 
รูปที่ 1 ตำแหน่งการติดตั้งกล้องดา้นท้ายรถจักรยานยนต์และตำแหน่งอุปกรณ์แจ้งเตือน 

 

วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนวิธทีี่นำเสนอในบทความนีใ้ช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ปรับปรุงจากการนำเสนอในบทความ [4] ซึ่งเป็นอุปกรณ์

ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แจ้งเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจะมีการรับภาพทางด้านหลังรถจักรยานยนต์ผ่านทางกล้องที่ติด
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ไว้ท้ายรถจักรยานยนต์นำมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบราสเบอรี่พาย 4 (Raspberry Pi 4) รูปที่ 1 แสดง
ตำแหน่งการติดตั้งกล้องที่ด้านท้ายรถจักรยานยนต์และตำแหน่งไฟกะพริบแจ้งเตือนสำหรับผู้ขับขี่ ระบบนี้จะทำงานเมื่อมี
รถเข้ามาใกล้ในระยะที่กำหนด หรือมีรถที่อยู่ในจุดที่เป็นมุมอับสายตา (บริเวณที่ไม่ได้แลเงาในรูปที่ 1 ให้ทำการแจ้งเตือน
ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลไฟกะพริบที่ติดอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างของรถ) สำหรับการวัดระยะจริงเพื่อเก็บขอ้มูล 
ผู้วิจัยใช้เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ที่มีระยะการวัด 0.15 เมตร ถึง 40.00 เมตร และมีความคลาดเคลื่อน +/- 2 มม. 
 

ขั้นตอนวิธีในการประมาณระยะทาง 
การวัดระยะทางจากกล้องไปยังวัตถุในภาพที่ได้จากกล้องนั้นโดยทั่วไปสามารถคำนวณไดจ้ากหลกัการการทำงาน

ของกล้อง นั่นคือถ้าทราบขนาดที่แท้จริงของวัตถุในภาพจะสามารถคำนวณระยะทางได้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของวิธีนี้เมื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในปัญหาการวิจัยนี้คือ ประการแรกโดยทั่วไปขนาดจริงของวัตถุ ในปัญหานี้คือยานพาหนะ มีความ
หลากหลายและไม่ทราบล่วงหน้า ประการที่สองคือภาพที่ได้จากกล้องจะมีความเพี้ยน (distortion) ที่ทำให้วัตถุบริเวณ
ขอบภาพมีขนาดมากกว่าวัตถุตรงกลางภาพ โดยเฉพาะกล้องที่มีระยะโฟกัสของเลนส์ สั้นหรือที่เรียกว่าเป็นเลนส์ไวด์ 
(wide) จะมีความเพี้ยนสูง จำเป็นต้องมีการทำการเทียบมาตรฐานกล้อง (camera calibration) ก่อนซึ่งมีความยุ่งยากและ
ต้องทราบค่าพารามิเตอร์ของกล้องในการคำนวณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการประมาณค่าระยะทางระหว่างกล้องและวตัถุ
ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 

รูปที่ 2 แสดงหลักการทำงานของขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลักได้ 2 ขั้นตอน คือขั้นตอน
การสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และขั้นตอนการอนุมาน (Inference) 
เพื่อนำไปใช้พยากรณ์ระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะในอุปกรณ์แจ้งเตือนมุมอับสายตา  

 

รูปที่ 2 ภาพรวมของขั้นตอนวิธีการประมาณระยะทางระหว่างยานพาหนะและกล้อง 
 
สำหรับขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์นั ้น เริ ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ

ยานพาหนะชนิดต่างๆ ด้วยกล้องชนิดเดียวกับในอุปกรณ์แจ้งเตือนมุถมอับสายตาจำนวนมาก พร้อมกับการวัดระยะทาง
ระหว่างกล้องและยานพาหนะที่สนใจด้วยเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ ทำการบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นนำภาพที่บันทกึได้มา
ทำการตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอริทึมโยโล (YOLO: You Only Look Once) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม
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ไว้ท้ายรถจักรยานยนต์นำมาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบราสเบอรี่พาย 4 (Raspberry Pi 4) รูปที่ 1 แสดง
ตำแหน่งการติดตั้งกล้องที่ด้านท้ายรถจักรยานยนต์และตำแหน่งไฟกะพริบแจ้งเตือนสำหรับผู้ขับขี่ ระบบนี้จะทำงานเมื่อมี
รถเข้ามาใกล้ในระยะที่กำหนด หรือมีรถที่อยู่ในจุดที่เป็นมุมอับสายตา (บริเวณที่ไม่ได้แลเงาในรูปที่ 1 ให้ทำการแจ้งเตือน
ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลไฟกะพริบที่ติดอยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างของรถ) สำหรับการวัดระยะจริงเพื่อเก็บขอ้มูล 
ผู้วิจัยใช้เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ที่มีระยะการวัด 0.15 เมตร ถึง 40.00 เมตร และมีความคลาดเคลื่อน +/- 2 มม. 
 

ขั้นตอนวิธีในการประมาณระยะทาง 
การวัดระยะทางจากกล้องไปยังวัตถุในภาพที่ได้จากกล้องนั้นโดยทั่วไปสามารถคำนวณไดจ้ากหลกัการการทำงาน

ของกล้อง นั่นคือถ้าทราบขนาดที่แท้จริงของวัตถุในภาพจะสามารถคำนวณระยะทางได้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของวิธีนี้เมื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในปัญหาการวิจัยนี้คือ ประการแรกโดยทั่วไปขนาดจริงของวัตถุ ในปัญหานี้คือยานพาหนะ มีความ
หลากหลายและไม่ทราบล่วงหน้า ประการที่สองคือภาพที่ได้จากกล้องจะมีความเพี้ยน (distortion) ที่ทำให้วัตถุบริเวณ
ขอบภาพมีขนาดมากกว่าวัตถุตรงกลางภาพ โดยเฉพาะกล้องที่มีระยะโฟกัสของเลนส์ สั้นหรือที่เรียกว่าเป็นเลนส์ไวด์ 
(wide) จะมีความเพี้ยนสูง จำเป็นต้องมีการทำการเทียบมาตรฐานกล้อง (camera calibration) ก่อนซึ่งมีความยุ่งยากและ
ต้องทราบค่าพารามิเตอร์ของกล้องในการคำนวณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการประมาณค่าระยะทางระหว่างกล้องและวตัถุ
ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 

รูปที่ 2 แสดงหลักการทำงานของขั้นตอนวิธีที่นำเสนอ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลักได้ 2 ขั้นตอน คือขั้นตอน
การสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) และขั้นตอนการอนุมาน (Inference) 
เพื่อนำไปใช้พยากรณ์ระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะในอุปกรณ์แจ้งเตือนมุมอับสายตา  

 

รูปที่ 2 ภาพรวมของขั้นตอนวิธีการประมาณระยะทางระหว่างยานพาหนะและกล้อง 
 
สำหรับขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์นั ้น เริ ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ

ยานพาหนะชนิดต่างๆ ด้วยกล้องชนิดเดียวกับในอุปกรณ์แจ้งเตือนมุถมอับสายตาจำนวนมาก พร้อมกับการวัดระยะทาง
ระหว่างกล้องและยานพาหนะที่สนใจด้วยเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ ทำการบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นนำภาพที่บันทกึได้มา
ทำการตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอริทึมโยโล (YOLO: You Only Look Once) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม

แบบสังวัตนาการ ใช้ในการพยากรณ์ตำแหน่งและความน่าจะเป็นของชนิดวัตถุจากภาพ [9] อัลกอริทึมนี้มักใช้ในงาน
ประเภทเวลาจริงเนื่องจากทำงานได้เร็ว ซึ่งในโยโลต้นฉบับเวอร์ชันแรกนั้นมีสถาปัตยกรรมเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ที่มีช้ันสังวัตนาการ (convolutional layer) 24 ช้ันและช้ันแบบเชื่อมต่อกันหมด อีก 2 ช้ัน โดยในอัลกอริทึมนี้จะแบ่งภาพ
รับเข้าออกเป็นกรอบโดยที่มีจุดศูนย์กลางของวัตถุอยู่ในกรอบนั้นจะทำหน้าที่พยากรณ์วัตถุนั้น ซึ่งในหนึ่งกรอบนั้นโยโล
อาจจะพยากรณ์ผลลัพธ์ออกมาได้หลายกรอบวัตถุ (bounding box) ซึ่งจะใช้การกำจัดค่าที่ไม่ใช่ค่าสูงสุด (non-maxima 
suppression) เพื่อเลือกกล่องที่จะเป็นตัวแทนตำแหน่งของวัตถุ เนื่องจากในโยโลเวอร์ชัน 5 มีโมเดลการเรียนรู้เพื่อการ
รู้จำวัตถุต่างๆ ซึ่งมีวัตถุที่ติดป้ายเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว (pre-trained model) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้โมเดล
ดังกล่าวในการตรวจจับและรู้จำวัตถุจากภาพโดยไม่ได้มีการเรียนรู้การตรวจจับวัตถุใหม่ เมื่อตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอรทิึม
โยโลแล้วนั้นอัลกอริทึมจะให้ผลลัพธ์เป็นตำแหน่งของวัตถุในภาพในรูปแบบกรอบวัตถุ ซึ่งผู้วิจัยทำการคำนวณคุณลักษณะ 
(features) ต่างๆ จากกรอบวัตถุท่ีได้จากอัลกอริทึมโยโลจำนวนทั้งสิ้น 6 คุณลักษณะ (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) ดังตารางที่ 1 

 
รูปที่ 3 ค่าที่ใช้ในการคำนวณคุณลักษณะ 

 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่สกัดจากภาพและกรอบวัตถุ 

คำอธิบายคุณลักษณะ สมการ 
ระยะทางตามแกน x จากตำแหน่งกึ่งกลางวัตถุไปยังตำแหน่งกึ่งกลางภาพ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑥𝑥 =  

|𝑥𝑥𝑐𝑐 − 𝑊𝑊/2|
𝑊𝑊  

ระยะทางตามแกน y จากตำแหน่งกึ่งกลางวัตถุไปยังตำแหน่งกึ่งกลางภาพ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑦𝑦 =  
|𝑦𝑦𝑐𝑐 − 𝐻𝐻/2|

𝐻𝐻  
อัตราส่วนระหว่างความกว้างของกรอบวัตถุต่อความกว้างของภาพ 𝑤𝑤_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =  𝑤𝑤

𝑊𝑊 
อัตราส่วนระหว่างความสูงของกรอบวัตถุต่อความสูงของภาพ ℎ_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =  𝑤𝑤

𝑊𝑊 
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนท่ีของกรอบวัตถุต่อพื้นที่ของภาพทั้งหมด 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =  𝑤𝑤 ∙ ℎ

𝑊𝑊 ∙ 𝐻𝐻 
อัตราส่วนระหว่างความสูงต่อความกว้างของกรอบวัตถุ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =  ℎ/𝑤𝑤

𝐻𝐻  
 
จากคุณลักษณะทั้ง 6 คุณลักษณะดังกล่าว นำไปสร้างโมเดลสำหรบัพยากรณด์้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่ง

จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปในส่วนของการทดลองและผลการทดลอง 
 

การทดลองและผลการทดลอง 
การทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อเลือกโมเดลสำหรับการพยากรณ์ที่เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ใน

อุปกรณ์แจ้งเตือนยานพาหนะในจุดอับสายตา การทดลองนี้พัฒนาด้วยโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Python) ใช้อัลกอริทึม
โยโลเวอร์ชัน 5 [9] ในการตรวจจับวัตถุ ไลบรารี่โอเพนซีวี (OpenCV) [10] ในการประมวลผลภาพ และโปรแกรมเวก้า 
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(Weka) [11] ในการทดสอบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้วิจัยเก็บภาพวัตถุประกอบไปด้วยภาพรถยนต์ในระยะห่าง
จากกล้องต่างๆ กันจำนวน 430 ภาพ และภาพรถจักรยานยนต์จำนวน 350 ภาพ ซึ่งการวัดระยะทางระหว่างกล้องไปยัง
วัตถุใช้เครื่องมือวัดระยะทางแบบเลเซอร์ ภาพท่ีเก็บมีวัตถุในมุมด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาเมื่อมองจากตำแหน่งของ
วัตถุที่หันเข้าหากล้องปะปนกันไป จากนั้นนำมาหาค่าความกว้างและความสูงของกรอบวัตถุจากแบบจำลองตรวจจับวัตถุ 
แล้วนำค่าความกว้างและความสูงมาคำนวณเป็นค่าคุณลักษณะทั้ง 6 คุณลักษณะ และนำคุณลักษณะที่ได้นำไปเรียนรู้ด้วย
โปรแกรมเวก้า โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง 

การทดลองแบบการถดถอย (Regression) 
การทดลองนี้ใช้ผลลัพธ์เป็นค่าระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะที่ตรวจจับได้ ซึ่งเป็นค่าจำนวนจริง ผู้วิจัย

เลือกเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 5 เทคนิคคือ Linear regression (LR), K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree 
(DT), Support Vector Machine (SVM) และ Multilayer Perceptron (MLP) เพื ่อเปรียบเทียบความถูกต้องในการ
พยากรณ์จากโมเดลที่ได้จากทั้ง 5 เทคนิค เทคนิคทั้งหมดทดลองประสิทธิภาพด้วยกระบวนการครอสวาลิเดชันแบบ 10 
ส่วน (10-fold cross validation) แยกตามชนิดของยานพาหนะ ตารางที่ 2 และ 3 แสดงผลการทดลองที่ได้สำหรับวัตถุที่
เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามลำดับ เมื่อค่าสถิติที่ใช้วัดประสิทธิภาพมีดังนี้ Correlation coefficient (CC), Mean 
absolute error (MSE), Root mean squared error (RMSE), Relative absolute error (RAE), Root relative 
squared error (RRSE) และค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ดีที่สุดในแต่ละค่าสถิติ 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบถดถอยท่ีได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถยนต์ 

อัลกอริทึม CC MAE RMSE RAE RRSE 
LR 0.9681 1.4076 1.7350 23.4884% 24.9890% 
KNN 0.9762 1.0481 1.5067 17.4886% 21.7009% 
DT 0.9876 0.6554 1.0884 10.9367% 15.6751% 
SVM 0.9670 1.3768 1.7866 22.9740% 25.7310% 
MLP 0.9887 0.7608 1.0409 12.6953% 14.9912% 

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบถดถอยท่ีได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถจักรยานยนต์ 

อัลกอริทึม CC MAE RMSE RAE RRSE 
LR 0.9393 1.8236 2.4920 30.0511% 34.2121% 
KNN 0.9578 1.3699 2.1028 22.5750% 28.8685% 
DT 0.9732 0.7364 1.6697 12.1354% 22.9222% 
SVM 0.9384 1.7539 2.6104 28.9023% 35.8372% 
MLP 0.9903 0.6193 1.0286 10.2049% 14.1207% 

 
การทดลองแบบการจำแนก (Classification) 
เนื ่องจากในการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ผู ้วิจัยได้ออกแบบการแจ้งเตือนเป็น 2 ระดับ (สีของไฟกะพริบ) คือ

ระยะใกล้กว่า 10 เมตร และระยะไกลกว่า 10 เมตร ดังนั้นระยะทางที่เป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์สามารถจัดการให้เป็น
ปัญหาการจำแนกได้ โดยในการทดลองน้ีใช้ผลลัพธ์เป็นค่าชนิด (Class) ของระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะที่
ตรวจจับได้ จำนวนทั้งหมด 3 ชนิดคือ ระยะใกล้ 0-10 เมตร ระยะกลาง 10-20 เมตร และระยะไกล 20 เมตรขึ้นไป ผู้วิจัย
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(Weka) [11] ในการทดสอบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้วิจัยเก็บภาพวัตถุประกอบไปด้วยภาพรถยนต์ในระยะห่าง
จากกล้องต่างๆ กันจำนวน 430 ภาพ และภาพรถจักรยานยนต์จำนวน 350 ภาพ ซึ่งการวัดระยะทางระหว่างกล้องไปยัง
วัตถุใช้เครื่องมือวัดระยะทางแบบเลเซอร์ ภาพท่ีเก็บมีวัตถุในมุมด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาเมื่อมองจากตำแหน่งของ
วัตถุที่หันเข้าหากล้องปะปนกันไป จากนั้นนำมาหาค่าความกว้างและความสูงของกรอบวัตถุจากแบบจำลองตรวจจับวัตถุ 
แล้วนำค่าความกว้างและความสูงมาคำนวณเป็นค่าคุณลักษณะทั้ง 6 คุณลักษณะ และนำคุณลักษณะที่ได้นำไปเรียนรู้ด้วย
โปรแกรมเวก้า โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง 

การทดลองแบบการถดถอย (Regression) 
การทดลองนี้ใช้ผลลัพธ์เป็นค่าระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะที่ตรวจจับได้ ซึ่งเป็นค่าจำนวนจริง ผู้วิจัย

เลือกเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 5 เทคนิคคือ Linear regression (LR), K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree 
(DT), Support Vector Machine (SVM) และ Multilayer Perceptron (MLP) เพื ่อเปรียบเทียบความถูกต้องในการ
พยากรณ์จากโมเดลที่ได้จากทั้ง 5 เทคนิค เทคนิคทั้งหมดทดลองประสิทธิภาพด้วยกระบวนการครอสวาลิเดชันแบบ 10 
ส่วน (10-fold cross validation) แยกตามชนิดของยานพาหนะ ตารางที่ 2 และ 3 แสดงผลการทดลองที่ได้สำหรับวัตถุที่
เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามลำดับ เมื่อค่าสถิติที่ใช้วัดประสิทธิภาพมีดังนี้ Correlation coefficient (CC), Mean 
absolute error (MSE), Root mean squared error (RMSE), Relative absolute error (RAE), Root relative 
squared error (RRSE) และค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ดีที่สุดในแต่ละค่าสถิติ 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบถดถอยท่ีได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถยนต์ 

อัลกอริทึม CC MAE RMSE RAE RRSE 
LR 0.9681 1.4076 1.7350 23.4884% 24.9890% 
KNN 0.9762 1.0481 1.5067 17.4886% 21.7009% 
DT 0.9876 0.6554 1.0884 10.9367% 15.6751% 
SVM 0.9670 1.3768 1.7866 22.9740% 25.7310% 
MLP 0.9887 0.7608 1.0409 12.6953% 14.9912% 

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบถดถอยท่ีได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถจักรยานยนต์ 

อัลกอริทึม CC MAE RMSE RAE RRSE 
LR 0.9393 1.8236 2.4920 30.0511% 34.2121% 
KNN 0.9578 1.3699 2.1028 22.5750% 28.8685% 
DT 0.9732 0.7364 1.6697 12.1354% 22.9222% 
SVM 0.9384 1.7539 2.6104 28.9023% 35.8372% 
MLP 0.9903 0.6193 1.0286 10.2049% 14.1207% 

 
การทดลองแบบการจำแนก (Classification) 
เนื ่องจากในการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ผู ้วิจัยได้ออกแบบการแจ้งเตือนเป็น 2 ระดับ (สีของไฟกะพริบ) คือ

ระยะใกล้กว่า 10 เมตร และระยะไกลกว่า 10 เมตร ดังนั้นระยะทางที่เป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์สามารถจัดการให้เป็น
ปัญหาการจำแนกได้ โดยในการทดลองนี้ใช้ผลลัพธ์เป็นค่าชนิด (Class) ของระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะที่
ตรวจจับได้ จำนวนทั้งหมด 3 ชนิดคือ ระยะใกล้ 0-10 เมตร ระยะกลาง 10-20 เมตร และระยะไกล 20 เมตรขึ้นไป ผู้วิจัย

เลือกเทคนิคการเรียนรู ้ของเครื ่อง 5 เทคนิคนั่นคือ Naïve Bayes Classifier (NB), K-Nearest Neighbors, Decision 
Tree, Support Vector Machine และ Multilayer Perceptron เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องในการจำแนกจากโมเดล
ที่ได้จากท้ัง 5 เทคนิค เทคนิคท้ังหมดทดลองประสิทธิภาพด้วยกระบวนการครอสวาลเิดชันแบบ 10 ส่วน แยกตามชนิดของ
ยานพาหนะ ตารางที่ 4 และ 5 แสดงผลการทดลองที่ได้สำหรับวัตถุที่เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามลำดับ  เมื่อ
ค่าสถิติที่ใช้วัดประสิทธิภาพมีดังนี้ Accuracy (ACC), Mean absolute error, Root mean squared error, Relative 
absolute error, Root relative squared error และค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ดีที่สุดในแต่ละค่าสถิติ 

 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบจำแนกท่ีได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถยนต์ 

อัลกอริทึม ACC MAE RMSE RAE RRSE 
NB 93.0233% 0.0465 0.1927 10.6306% 41.2080% 
KNN 90.9302% 0.0893 0.2168 20.4100% 46.3636% 
DT 95.5814% 0.0316 0.1607 7.2252% 34.3623% 
SVM 96.7442% 0.2295 0.2851 52.4498% 60.9717% 
MLP 95.1163% 0.0407 0.1546 9.3044% 33.0631% 

 
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของโมเดลแบบจำแนกที่ได้จากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องต่างๆ ในข้อมูลรถจักรยานยนต์ 

อัลกอริทึม ACC MAE RMSE RAE RRSE 
NB 89.4286% 0.0708 0.2309 16.4595% 49.7792% 
KNN 85.1429% 0.1419 0.2646 32.9749% 57.0510% 
DT 94.5714% 0.0405 0.1759 9.4040% 37.9209% 
SVM 94.8571% 0.2337 0.2924 54.2924% 63.0428% 
MLP 92.5714% 0.0584 0.1786 13.5773% 38.4960% 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการทดลองพบว่าเมื่อจัดการข้อมูลให้เป็นจำนวนจริงและใช้ปัญหาการถดถอยในการสร้างโมเดลพบว่า
อัลกอริทึมเพอเซปทรอนแบบหลายชั ้น (Multilayer Perceptron) ซึ ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดทั้งในข้อมูลชุดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รองลงมาคืออัลกอริทึม
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) แต่เมื่อปรับปัญหาให้เป็นการจำแนกในการสร้างโมเดลพบว่าอัลกอริทึมซัพพอร์ตเว็คเตอร์
แมชชีน (Support vector machine) ให้ความแม่นยำสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าความผิดพลาดสูงกว่าอัลกอริทึมอื่น
ในทุกค่าสถิติ นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อต้องการให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุดค่าพารามิเตอร์ C ในซัพพอร์ตเว็คเตอร์แมทชีนจะมีค่า
สูงซึ่งทำให้โมเดลมีโอกาสเกิดการเหมาะสมเกินไป (Overfitting) กับข้อมูลที่ใช้ฝึกและมีโอกาสที่จะได้ประสิทธิภาพต่ำเมื่อ
ไปใช้กับข้อมูลที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อน อัลกอริทึมท่ีเหมาะสมรองลงมาสำหรับปัญหาการจำแนกคืออัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ
ที่ให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด จากข้อสรุปดังกล่าวเมื่อพิจารณาร่วมกับการนำอัลกอริทึมไปพัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก ต้นไม้ตัดสินใจจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเมื่อฝึกฝนจนได้เป็นโมเดลแล้วต้นไม้ตัดสินใจจะทำหน้าที่เป็น
กฎซึ่งใช้เพียงคำสั่ง if-else ในการพัฒนาก็เพียงพอ ทำให้พัฒนาต่อง่ายและทำงานได้รวดเร็วกว่าอัลกอริทึมอื่น  
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งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในส่วนของการตรวจจับวัตถุซึ่งใช้ค่าที่ฝึกฝนมาแล้วจากผู้สร้างโยโลซึ่งไม่สามารถใช้ตอน
กลางคืนได้ งานในอนาคตถ้าใช้โมเดลที่ฝึกฝนขึ้นใหม่จะสามารถใช้งานได้มากขึ้น นอกจากนี้ในบทความนี้ยังไม่ได้ทดสอบ
เวลาที่ใช้ในการคำนวณและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งกลุ่มในการทำครอสวาลิเดชัน ซึ่งงานในอนาคตจะมีการ
เพิ่มการทดสอบด้านเวลาและทดลองค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ 
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งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในส่วนของการตรวจจับวัตถุซึ่งใช้ค่าที่ฝึกฝนมาแล้วจากผู้สร้างโยโลซึ่งไม่สามารถใช้ตอน
กลางคืนได้ งานในอนาคตถ้าใช้โมเดลที่ฝึกฝนขึ้นใหม่จะสามารถใช้งานได้มากขึ้น นอกจากนี้ในบทความนี้ยังไม่ได้ทดสอบ
เวลาที่ใช้ในการคำนวณและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งกลุ่มในการทำครอสวาลิเดชัน ซึ่งงานในอนาคตจะมีการ
เพิ่มการทดสอบด้านเวลาและทดลองค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ 
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การพิสูจนปริพันธโดยการหาอนุพันธโดยปริยาย 
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บทคัดยอ 

 ในบทความเร ื ่อง “An alternating proof of the integral of a logarithm” ซึ ่งต ีพ ิมพในวารสาร THE 

MATHEMATICAL GAZETTE ฉบ ับท ี ่  104 (560) เด ือนกรกฎาคม 2020  ไรอ ัน ออร  เตก  า ได พ ิส ูจน ว า 
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x x xx dx Cb
   โดยหาอนุพันธโดยปริยาย xx y  เทียบกับ x  ในงานวิจัยน้ีจะพิสูจนวา 
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Proofs of some integrals by implicit differentiation 

 

Ketsaraporn Saetung 1*   Wathida Sriwarin2  and  Suwanya Bangroy2 

 

Abstract 
 In the article “An alternating proof of the integral of a logarithm” which posed in THE 

MATHEMATICAL GAZETTE Vol 104 (560) in July 2020, Ryan N. Ortega proved that 
lnlog lnb

x x xx dx Cb
   by differentiating implicitly xx y  respect to .x  In this research, we shall 

prove that   

1. 1
2

ln 1ln 1 ( 1)
n n xx x dx x Cn n

  
      

  

2. 21
2arctan arctan ln( 1)x dx x x x C     

3. 2arcsin arcsin 1x dx x x x C     

4. 2arccos arccos 1x dx x x x C     

by implicit differentiation. 

 

Keywords : Integrals,  implicit differentiation 
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บทนำ 

บทความ เรื ่อง An alternative proof of the integral of a logarithm โดย ไรอัน ออรเตกา ซึ่งตีพิมพใน

วารสาร The Mathematical Gazette เดือนมิถุนายน 2020  ไดนำเสนอการพิสูจนวา lnlog lnb
x x xx dx Cb

   

โดยหาอนุพันธโดยปริยาย xx y  เทียบกับ x  ซึ่งเปนวิธีการที่มีแบบรูป (pattern) จึงเกิดคำถามวาสามารถนำแบบรูปใน

การพิสูจนน้ีไปปรับใชในการหาปริพันธของฟงกชันอ่ืน ๆ เชน ฟงกชันผกผันตรีโกณมิติ ไดหรือไม      

 

วิธีดำเนินการ 
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การพิสูจน  ให 1n    และ 
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2. 21arctan arctan ln( 1)2x dx x x x C     

 

การพิสูจน  ให arctany x x  หาอนุพันธท้ังสองขางของสมการ จะได 
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4. 2arccos arccos 1x dx x x x C     

 

การพิสูจน  ให arccosy x x   หาอนุพันธท้ังสองขางของสมการ จะได 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

คณะผูวิจัยสามารถปรับแนวคิดการหา logb x dx  ในบทความ เรื่อง An alternative proof of the integral 

of a logarithm โดย ไรอัน ออรเตกา ซึ่งตีพิมพในวารสาร The Mathematical Gazette เดือนมิถุนายน 2020 เพื่อหา

ปริพันธของฟงกชันอื่น ๆ ตามที่ไดนำเสนอไวได ทำใหการพิสูจนสูตรหาปริพันธมแีบบรูป (pattern) งายตอการพิสูจน และ

ตอยอดในการหาปริพันธของฟงกชันอ่ืนได  
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ln 1ln 1 ( 1)
n n xx x dx x Cn n

  
      

  เมื่อ 1n    

2. 21arctan arctan ln( 1)2x dx x x x C     

3. 2arcsin arcsin 1x dx x x x C     

4. 2arccos arccos 1x dx x x x C     
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เมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  ที่มีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะ 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามที่กําหนด                      
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาของ Hassani ใน ค.ศ. 2021 ได้สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการสร้างเมทริกซ์ขนาด 2 2´   
ท่ีสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจํานวนเต็มบวก K และสอดคล้องกับค่าดีเทอร์มิแนนต์ท่ีกําหนด ทําให้ได้เมทริกซ์
ขนาด 2 2´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 3 ตัวท่ีแตกต่างกัน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของสมการไดโอแฟนไทน์
และทฤษฎีบทดีรีเคลในการสร้างเมทริกซ์ดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างเมทริกซ์
ขนาด 3 3´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามท่ีกําหนด โดยมีเงื่อนไขในการสร้างเมทริกซ์
ขนาด 3 3´  ท่ีแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจํานวนเต็มบวก M  และมีค่าดีเทอร์มิแนนต์เป็นจํานวนเต็ม
บวกตามที่กําหนด ผลของการศึกษาทําให้ได้ทฤษฎีบทสําหรับการสร้างเมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  พร้อมการพิสูจน์ 
  

 
คําสําคัญ : เมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  จํานวนเฉพาะ ดีเทอร์มิแนนต์ 
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Conditional 3 3´  Matrices with Seven Prime Elements and Given Determinant  
 

Kittipong Taneerat1 Thanaporn Ratchasee1 Konvika Kongkul2* Sompop Lumwattanaporn3 and  
Sireeporn  Sungthong4 

 
Abstract 

 In 2021, Hassani proposed and proved theorem to generate 2 2´  matrices with each element is 
greater than or equal to the positive integer K and satisfy the given determinant. Then we obtained the 
2 2´  matrices with at least three distinct prime elements by applying the theorem of Diophantine 
equation and the Dirichlet’s theorem to construct such a matrix. Therefore, the purpose of this study was 
to generate 3 3´  matrices with at least seven distinct prime elements and the given determinant. As 
specified conditionally to generate 3 3´  matrices, each element of the matrix is greater than or equal to 
the positive integer M  and has a given positive integer determinant. The results of the study yielded a 
theorem for proposing conditional 3 3´  matrices with proof.  
   
 
Keywords : Conditional 3 3´  Matrices, Prime Numbers, Determinant 
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บทนํา 
จากการศึกษางานวิจัยของ Hassani [5] ได้กล่าวถึง การสร้างเมทริกซ์ขนาด 2 2´  ท่ีมีสมาชิกภายในเป็นจํานวน

เฉพาะอย่างน้อย 3 จํานวน และมีดีเทอร์มิแนนต์ตามท่ีกําหนด ซ่ึงได้นําสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น 2 ตัวแปรและทฤษฎีบท 

ดีรีเคลมาประยุกต์ใช้เพ่ือแสดงว่า สามารถสร้างเมทริกซ์ดังกล่าวได้อนันต์เมทริกซ์ จึงเป็นท่ีมาสําหรับการศึกษาครั้งนี้ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างเมทริกซ์ขนาด 3 3´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์เป็นจํานวน
เต็มบวกตามที่กําหนด โดยมีเงื่อนไขท่ีแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจํานวนเต็มบวก M   

 

การดําเนินการพิสูจน์เมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  ที่มีสมาชิกเปน็จํานวนเฉพาะ 7  ตัว 
และดีเทอร์มิแนนต์ตามที่กําหนด 

ในการพิสูจน์เมทริกซ์ขนาด 3 3´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามที่กําหนด
จําเป็นต้องอาศัยทฤษฎีท่ีสําคัญของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสําหรับการพิสูจน์ โดยผู้ศึกษาได้แสดงลําดับการศึกษาไว้
ดังต่อไปน้ี 

ทฤษฎีบท 1 [4]  ให้ ,a b Î   โดยที่ 0a ¹  หรือ 0b ¹  จะได้ว่ามี ,x y Î   ท่ีทําให้ ( , )a b ax by= +   

การพิสูจน์   ให้ { | ,X am bn m n= + Î   และ }0am bn+ >  
เนื่องจาก 0a ¹  หรือ 0b ¹  ดังนั้น X ¹ Æ  และ X Í   
จากหลักการจัดอันดับดีจะได้ว่ามี d XÎ ซ่ึง d เป็นจํานวนเต็มบวกท่ีน้อยท่ีสุดใน X  
ฉะนั้นมี ,x y Î   ซ่ึง d ax by= +  ต่อไปจะแสดงว่า ( , )d a b=  

( )i จาก ,a d Î   และ d XÎ  โดยข้ันตอนวิธีการหารจะได้ว่ามี ,q r Î   ท่ีทําให้ 

( )

( )

, 0

, 0

, 0

a dq r r d

a ax by q r r d

r a ax by q r d

= + £ <

= + + £ <

= - + £ <

 

จาก d ax by= +   
ดังนั้น ( ) ( )1 , 0r a xq b yq r d= - + - £ <  

จาก 0 r d£ <  จะได้ว่า 0r =  หรือ 0 r d< <  
ถ้า 0 r d< <  จะได้ r XÎ  ซ่ึงขัดแย้งกับการเลือก d  เป็นจํานวนเต็มบวกที่น้อยท่ีสุดใน X  
 ดังนั้น 0r =  นั่นคือ |d a  
จาก ,b d Î   และ d XÎ  พิสูจน์ในทํานองเดียวกันจะได้ว่า |d b  

( )ii ให้ |c a  และ |c b  จะได้ว่า | ( )c ax by+  นั่นคือ |c d  
จาก ( )i และ ( )ii  จะได้ว่า มี ,x y Î   ซ่ึงทําให้ ( , )a b ax by= +       
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ทฤษฎีบท 2 [3]  สมการไดโอแฟนไทน์ ax by cz n+ + =  มีผลเฉลย ก็ต่อเม่ือ |d n  โดยท่ี ( ), ,d a b c=  

การพิสูจน์  จัดสมการ ax by cz n+ + =  

จะได้ ax by n cz+ = -  

ซ่ึงสมการจะมีจํานวนเต็ม x  และ y  ท่ีสอดคล้องก็ต่อเม่ือ ( )1
|d n cz-    

โดยท่ี 
1

( , )d a b=  เขียนในรูปสมภาค 
1

(mod )cz n dº      

ซ่ึงสมภาคดังกล่าวมีผลเฉลยเป็นจํานวนเต็มก็ต่อเม่ือ |d n  โดยท่ี 
1

( , )d d c=  
เนื่องจาก 

1
( , ) (( , ), ) ( , , )d d c a b c a b c= = =  

ดังนั้น ax by cz n+ + =  มีผลเฉลยก็ต่อเม่ือ |d n  ซ่ึง ( ), ,d a b c=   

  

 

ทฤษฎีบท 3 [1]  ถ้าสมการ ax by c+ =  มีผลเฉลย 
0 0
,x x y y= =  และ ( , )d a b=  แล้วทุก ๆ ผลเฉลยของสมการ 

ax by c+ =  สามารถเขียนได้ในรูป  

0 0, ,
b a

x x t y y t t
d d

= + = - Î  

การพิสูจน์  ให้ t Î  และ 
0 0
,x y  เป็นผลเฉลยของสมการ ax by c+ =  

(1) จะพิสูจน์ว่า 
0

b
x x t

d
= +  และ 0

a
y y t

d
= -  เป็นผลเฉลยของสมการ 

เม่ือ t Î  เนื่องจาก 0 0ax by c+ =  และให้ 
0

b
x x t

d
= +  และ 0

a
y y t

d
= -   

 

เราพบว่า  
 
 
 
 

ดังนั้น 
0

b
x x t

d
= +  และ 0

a
y y t

d
= -  เป็นผลเฉลยของสมการ ax by c+ =  

 

(2) ต่อไปจะพิสูจน์ว่า ทุกผลเฉลยของสมการจะสามารถเขียนในรูป 

0 0, ;
b a

x x t y y t t
d d

= + = - Î  

ให้ ,x y¢ ¢  เป็นผลเฉลยใด ๆ ของสมการและ 
0 0
,x y  เป็นผลเฉลยหน่ึงของสมการ  

จะได้ว่า     0 0ax by c ax by¢ ¢+ = = +  

ดังนั้น     0 0( ) ( )a x x b y y¢ ¢- = -  

เนื่องจาก ( , )d a b=  จะได้ว่า , 1
a b
d d
æ ö÷ç =÷ç ÷çè ø

 ให้ a
r
d

=  และ b
s

d
=  

ดังนั้น 0 0( ) ( )rd x x sd y y¢ ¢- = -  แสดงว่า 0| ( )r s y y ¢-  

แต่ ( , ) 1r s =  จะได้ 0|( )r y y ¢-  นั่นคือ จะมี t Î  ซ่ึง 0y y rt¢- =  

0 0

0 0

0 0

b a
ax by a x t b y t

d d

ab ab
ax by t t

d d

ax by

c

æ ö æ ö÷ ÷ç ç+ = + + -÷ ÷ç ç ÷ç÷ç è øè ø

= + + -

= +

=
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แทนค่า 0y y rt¢- =  ในสมการ 0 0( ) ( )a x x b y y¢ ¢- = -   

จะได้ว่า 0( )r x x srt¢ - =  เพราะฉะนั้น  0x x st¢ - =  

ดังนั้น 0x x st¢ = +   

นั่นคือ ทุกผลเฉลยของสมการจะเขียนอยู่ในรูป 
0 0,
b a

x x t y y t
d d

= + = -   เม่ือ t Î  

หมายเหตุ เรียกผลเฉลย 0x  และ 0y  ของสมการ ax by c+ =  ว่า ผลเฉลยเฉพาะ (particular solution)  

  
 

 

ต่อไปน้ีจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทการสร้างเมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาดังนี้ 

ทฤษฎีบท 4  ให้ d  และ M  เป็นจํานวนเต็มบวก จะได้ว่ามีเมทริกซ์ 
1 ; 3ij i j

A a
£ £

é ù= ë û  อนันต์เมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น 

จํานวนเฉพาะอย่างน้อย 7 ตัว ซ่ึง ija M³ และ detA d=  โดยที่ 11 22 12 21 13 21 11 23 12 23 13 22( , , )a a a a a a a a a a a a d- - -  

การพิสูจน์  ให้ 
11 12 13

21 22 23 ; det

a a a

A a a a A d

x y z

é ù
ê ú
ê ú= =ê ú
ê ú
ê úë û

 และ 11 22 12 21 13 21 11 23 12 23 13 22( , , )a a a a a a a a a a a a d- - -    

จะได้ว่า 12 23 13 22 13 21 11 23 11 22 12 21det ( ) ( ) ( )A d a a a a x a a a a y a a a a z= = - + - + -  

นั่นคือ 12 23 13 22 13 21 11 23 11 22 12 21( ) ( ) ( )d a a a a x a a a a y a a a a z= - + - + -  

มีผลเฉลยเป็นจํานวนเต็ม และจัดรูปสมการใหม่เป็น   
 12 23 13 22 13 21 11 23 11 22 12 21( ) ( ) ( )d a a a a x a a a a y a a a a z- - = - + -      (1) 

ให้ 1x t= Î   และ 13 21 11 23 11 22 12 21 1( , )a a a a a a a a d- - =  นํา 1d  หาร (1) จะได้   

 12 23 13 22 1 13 21 11 23 11 22 12 21

1 1 1

( ) ( ) ( )d a a a a t a a a a a a a a
y z

d d d

- - - -
= +   (2) 

จาก   13 21 11 23 11 22 12 21

1 1

( ) ( )
, 1

a a a a a a a a

d d

æ ö- - ÷ç ÷ =ç ÷ç ÷çè ø
 จะมี ,y z¢ ¢Î   ท่ีทําให้ 

 13 21 11 23 11 22 12 21

1 1

( ) ( )
1

a a a a a a a a
y z

d d

- -¢ ¢+ =      (3) 

นํา 
12 23 13 22 1

( ) 0d a a a a t- - ¹  คูณ (3) จะได้  

13 21 11 23
12 23 13 22 1 12 23 13 22 1

1

11 22 12 21
12 23 13 22 1

1

( )
( ) ( ( ) )

( )
( ( ) )

a a a a
d a a a a t d a a a a t y

d

a a a a
d a a a a t z

d

- ¢- - = - -

- ¢+ - -

 

หรือ  
12 23 13 22 1

12 23 13 22 1 13 21 11 23
1

12 23 13 22 1
11 22 12 21

1

( ( ) )
( ) ( )

( ( ) )
( )

d a a a a t
d a a a a t a a a a y

d

d a a a a t
a a a a z

d

- - ¢- - = -

- - ¢+ -

 

เนื่องจากเป็นสมการไดโอแฟนไทน์ 2 ตัวแปร จากทฤษฎีบท 3 จะมีผลเฉลยท่ัวไปคือ  
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12 23 13 22 1
11 22 12 21 2

1

( ( ) )
( )
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สรุปผลการศึกษา 

 ผลของการศึกษาทําให้ได้ทฤษฎีบทสําหรับการสร้างเมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  พร้อมการพิสูจน์ นั่นคือ 
เม่ือกําหนด d  และ M  เป็นจํานวนเต็มบวก จะได้ว่าสามารถสร้างเมทริกซ์ A  ขนาด 3 3´  ที่มีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะ
อย่างน้อย 7 ตัว ได้อนันต์เมทริกซ์ ท่ีแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ M และมีค่าดีเทอร์มิแนนต์ตามท่ี
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยทิศทางของใบหน้า 

สิทธิศักดิ์ ทิโน1 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย2 พนมขวัญ ริยะมงคล3  รัฐภูมิ วรานุสาสน์4 

บทคัดย่อ 

 รถเข็นไฟฟ้ามีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผ่อนแรงในการเข็นของผู้ใช้ โดยรถเข็นไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อหมุนล้อให้รถเข็นเคลื่อนท่ีได้ โดยทั่วไปผู้ใช้งานจะต้องควบคุมผ่านแท่นควบคุมโดยใช้มือในการควบคุม 
ซึ่งผู้ใช้งานบางรายอาจมีความพิการที่ไม่สามารถใช้มือควบคุมได้ ทำให้มีงานวิจัยที่ผ่านมามีการทดลองใช้งานรถเข็นไฟฟ้าโดยการใช้
ร่างกายส่วนอื่นควบคุมอย่างเช่นใช้ตาควบคุม หรือมีการนำเซ็นเซอร์มาติดกับส่วนของร่างกายช่วยในการตรวจรับคำสั่งจากการ
เคลื่อนไหวของผู้ใช้ในการควบคุม งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ควบคุมรถเข็นไฟฟ้าโดยการหมุนของ
ใบหน้าของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นจะนำภาพใบหน้าจากกล้องด้านหน้ามาประมวลผลเพื่อคำนวณทิศทางใบหน้าขอ ง
ผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ว่าต้องการเคลื่อนรถเข็นไปทางใด เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา จากนั้นระบบจะส่ง
สัญญาณแบบไร้สายเข้าสู่ส่วนควบคุมของรถเข็นไฟฟ้าเพื่อให้เคลื่อนที่ในทิศทางได้ตามต้องการ โดยการทำงานของโปรแกรมเริ่ม
จากการหาตำแหน่งของหน้าและจุดสำคัญบนใบหน้า จากนั้นทิศทางการหันของใบหน้าได้โดยใช้หลักการมุมออยเลอร์ จากการ
ทดสอบแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้นพบว่าการตรวจจับการหันหน้าได้ผลความถูกต้องอยู่ท่ีประมาณ 85%   

คำสำคัญ : รถเข็นไฟฟ้า การหมุนของใบหน้า  

_______________________________________ 

1 สิทธิศักดิ์ ทิโน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
2 ผศ.ดร. สุเมธ เหมะวัฒนะชัย วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
3 ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000  
4 รัฐภูมิ วรานุสาสน์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000  
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Development of a face-direction application to control electric wheelchair 

Sitthisak Thino, Sumet Heamawatanachai, Panomkhawn Riyamongkol, Rattapoom Waranusast 

Abstract 

Electric wheelchairs were developed to help ease the effort of users. The electric wheelchair converts 
electrical energy into mechanical energy to drive the motor to turn the wheels making the cart move. Generally, 
the operator must operate through the control platform by using the hand to control, which some users may 
have disabilities that cannot control their hands As a result, some studies in the past have tried to use other 
parts of the body to control, such as eye control. Another example using sensors attached to the body to 
detect the movement of the user to control wheelchair. This research is the development of a smartphone 
application to control an electric wheelchair by using direction of the user's face. The developed application 
will take the image of the face from the front camera and process it to calculate the user's face direction. To 
analyze which direction you want to move the cart, such as forward, backward, turn left or turn right. The 
system then sends a wireless signal to the electric wheelchair's controller to allow it to move in the desired 
direction. The work of the program starts from finding the position of the face and important points on the face. 
Then the direction the face can be obtained using the Euler angle principle. According to the testing of the 
developed application, the face direction detection accuracy is about 85%.  
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บทนำ 

ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) คือ มีประชากรที่เป็นวัย
สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปีก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(super aged society) ประมาณปี 2574 คือ สังคมที่มีประชากร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 
[1] ในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุการรักษาและดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ นั่นหมายถึงจำนวนผู้เขา้รับบริการการรักษาการดูแลสุขภาพ
ในโรงพยาบาลจะมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงจำนวนผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเตรียมการ
รองรับการช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวท่ีจะมีจำนวนมากข้ึนในอนาคต อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการหรอืผูม้ี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างเก้าอี ้เข็น (Wheelchair) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกอย่างมากและอาจเป็นอุปกรณ์สำคัญ
สำหรับคนบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่ง เก้าอี้เข็นช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างสะดวกมาก
ขึ้น ซึ่งมักพบเห็นได้ในสถานที่ที่มีผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจำนวนมากอย่างโรงพยาบาล ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานเก้าอี้เข็นแบบ
ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดแรงในการใช้แรงมือเข็นทั้งแรงจากผู้ที่ช่วยเข็นหรือคนนั่งเองส่วนมากเป็นการควบคุมแบบใช้แท่น
ควบคุมซึ่งต้องใช้มือในการบังคับ หากไม่สามารถใช้แท่นควบคุมได้ก็จะมีการควบคุมโดยใช้เสียงหรือใช้ดวงตาควบคุม ซึ่งการใช้งาน
จริงเป็นไปได้ยากเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง 

ตอนนี้สามารถพบเห็นการตรวจจับใบหน้าได้ตามอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปที่นำการตรวจจับใบหน้ามาใช้งานเพื่อ
โฟกัสหน้าคนที่ถูกถ่ายได้ดียิ่งข้ึน กล้องถ่ายรูปในสมาร์ทโฟนก็เช่นกัน นอกจากน้ันในสมาร์ทโฟนบางรุ่นยังนำมาใช้อย่างอื่นอีกเช่นใช้
ในการปลดล็อคแทนการใส่รหัส, การวาดรหัสผ่าน หรือการใช้ลายนิ้วมือ นอกจากน้ันยังสามารถเอามาใช้ในการเพิ่มลดแสงหน้าจอ
สมาร์ทโฟนอันโนมัติได้ด้วย บางแอพพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนำมาใช้เพื่อความบันเทิงเช่นตกแต่งใบหน้าให้ดูดีขึ้นตกแต่งใบหน้าเพื่อ
เพิ่มความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งระบุตัวตนในรูปที่เราอัพขึ้นบนโซเชียลอันโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดเอง บางองกรณ์นำมาใช้ใน
การเข้างานแทนการตอกบัตรเพื่อความสะดวกสะบายในการเข้างาน 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าพัฒนามาไกลมากสามารถใช้งานได้ดีงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบโปรแกรมควบคุม
รถเข็นไฟฟ้าด้วยใบหน้า ซึ่งใช้การหันหน้าในการสั่งการควบคุมรถเข็นไฟฟ้า สามารถไปใช้งานได้ง่าย เพราะหันหน้าไปทางไหน
รถเข็นไฟฟ้าก็หันตามหน้าและโปรแกรมนี้จะอยู่บนสมาร์ทโฟนจะช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น โปรแกรมจะส่งข้อมูลการควบคุมไป
ให้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีติดกับรถเข็นซึ่งพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์หมาวิทยาลัยนเรศวร 

วิธีการดำเนินงาน 

 การตรวจจับใบหน้าบนสมาร์ทโฟน 

 การตรวจจับใบหน้าปกติจะได้แค่กรอบใบหน้าสิ่งที่งานวิจัยนี้ต้องการเพิ่มขึ้นมาก็คือจุดต่างๆบนใบหน้าเช่นตำแหน่งจมูก
ตำแหน่งตา เนื่องจากใช้สมาร์ทโฟนในการทำงาน การตรวจจับใบหน้าที่ต้องได้ผลลัพธ์เป็นจุดบนในหน้าด้วยและสามารถทำงานบน
สมาร์ทโฟนจะแตกต่างจากบนคอมพิวเตอร์ตรงที่ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ ถ้าใช้อัลกอรึทึมบนคอมพิวเตอร์จะทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพ 
จึงเลือกใช้ที ่ออกแบบมาบนมือถือโดยเฉพาะ Mediapipe facemesh [2] เป็นการตรวจจับใบหน้าที ่เลือกมาใช้แก้ปัญหา
ประสิทธิภาพด้วยการใช้ gpu บนสมาร์ทโฟนผลทดสอบออกมาได้ถึง 100–1000+ FPS และยังได้จุดบนใบหน้าออกมาด้วย 
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บทนำ 

ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) คือ มีประชากรที่เป็นวัย
สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปีก็จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(super aged society) ประมาณปี 2574 คือ สังคมที่มีประชากร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 
[1] ในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุการรักษาและดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ นั่นหมายถึงจำนวนผู้เขา้รับบริการการรักษาการดูแลสุขภาพ
ในโรงพยาบาลจะมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงจำนวนผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเตรียมการ
รองรับการช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวท่ีจะมีจำนวนมากข้ึนในอนาคต อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการหรอืผูม้ี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างเก้าอี ้เข็น (Wheelchair) เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกอย่างมากและอาจเป็นอุปกรณ์สำคัญ
สำหรับคนบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่ง เก้าอี้เข็นช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างสะดวกมาก
ขึ้น ซึ่งมักพบเห็นได้ในสถานที่ที่มีผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวจำนวนมากอย่างโรงพยาบาล ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานเก้าอี้เข็นแบบ
ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดแรงในการใช้แรงมือเข็นทั้งแรงจากผู้ที่ช่วยเข็นหรือคนนั่งเองส่วนมากเป็นการควบคุมแบบใช้แท่น
ควบคุมซึ่งต้องใช้มือในการบังคับ หากไม่สามารถใช้แท่นควบคุมได้ก็จะมีการควบคุมโดยใช้เสียงหรือใช้ดวงตาควบคุม ซึ่งการใช้งาน
จริงเป็นไปได้ยากเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง 

ตอนนี้สามารถพบเห็นการตรวจจับใบหน้าได้ตามอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องถ่ายรูปที่นำการตรวจจับใบหน้ามาใช้งานเพื่อ
โฟกัสหน้าคนที่ถูกถ่ายได้ดียิ่งข้ึน กล้องถ่ายรูปในสมาร์ทโฟนก็เช่นกัน นอกจากน้ันในสมาร์ทโฟนบางรุ่นยังนำมาใช้อย่างอื่นอีกเช่นใช้
ในการปลดล็อคแทนการใส่รหัส, การวาดรหัสผ่าน หรือการใช้ลายนิ้วมือ นอกจากน้ันยังสามารถเอามาใช้ในการเพิ่มลดแสงหน้าจอ
สมาร์ทโฟนอันโนมัติได้ด้วย บางแอพพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนำมาใช้เพื่อความบันเทิงเช่นตกแต่งใบหน้าให้ดูดีขึ้นตกแต่งใบหน้าเพื่อ
เพิ่มความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งระบุตัวตนในรูปที่เราอัพขึ้นบนโซเชียลอันโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดเอง บางองกรณ์นำมาใช้ใน
การเข้างานแทนการตอกบัตรเพื่อความสะดวกสะบายในการเข้างาน 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าพัฒนามาไกลมากสามารถใช้งานได้ดีงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบโปรแกรมควบคุม
รถเข็นไฟฟ้าด้วยใบหน้า ซึ่งใช้การหันหน้าในการสั่งการควบคุมรถเข็นไฟฟ้า สามารถไปใช้งานได้ง่าย เพราะหันหน้าไปทางไหน
รถเข็นไฟฟ้าก็หันตามหน้าและโปรแกรมนี้จะอยู่บนสมาร์ทโฟนจะช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น โปรแกรมจะส่งข้อมูลการควบคุมไป
ให้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีติดกับรถเข็นซึ่งพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์หมาวิทยาลัยนเรศวร 

วิธีการดำเนินงาน 

 การตรวจจับใบหน้าบนสมาร์ทโฟน 

 การตรวจจับใบหน้าปกติจะได้แค่กรอบใบหน้าสิ่งที่งานวิจัยนี้ต้องการเพิ่มขึ้นมาก็คือจุดต่างๆบนใบหน้าเช่นตำแหน่งจมูก
ตำแหน่งตา เนื่องจากใช้สมาร์ทโฟนในการทำงาน การตรวจจับใบหน้าที่ต้องได้ผลลัพธ์เป็นจุดบนในหน้าด้วยและสามารถทำงานบน
สมาร์ทโฟนจะแตกต่างจากบนคอมพิวเตอร์ตรงที่ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ ถ้าใช้อัลกอรึทึมบนคอมพิวเตอร์จะทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพ 
จึงเลือกใช้ที ่ออกแบบมาบนมือถือโดยเฉพาะ Mediapipe facemesh [2] เป็นการตรวจจับใบหน้าที ่เลือกมาใช้แก้ปัญหา
ประสิทธิภาพด้วยการใช้ gpu บนสมาร์ทโฟนผลทดสอบออกมาได้ถึง 100–1000+ FPS และยังได้จุดบนใบหน้าออกมาด้วย 

 
รูปภาพท่ี 1 ตัวอย่าง Mediapipe facemesh [2] 

 การนำจุดบนในหน้ามาหาการหมุนของใบหน้า 

 นำจุดที่ได้จำนวน 6 จุดได้แก่ มุมตาซ้าย, มุมตาขวา, ปลายจมูก, มุมปากซ้าย, มุมปากขวา และปลายคาง นำไปคำนวณ
กับโมเดล 3D เพื่อที่จะหาค่า rotation และ โดยให้ U, V, W เป็นพิกัดโลก X, Y, Z เป็นพิกัดของกล้อง จากรูปที่ 2 จะเห็นได้กว่า
สามารถเพิ่มจุดบนใบหน้าท่ีนำมาคำนวณได้ หรือปรับจุดบนใบหน้าในรูปแบบ 3D ให้เข้ากับใบหน้าของเราเช่นจมูกอาจจะต้องเพิ่ม
ลดค่า z ให้ปรับให้เข้ากับใบหน้าของผู้ใช้งาน 

       
รูปภาพท่ี 2 การหา rotation กับ translation จากการจำลองจุดบนใบหน้า [3] 

 หลังจากได้ค่า rotation กับ translation มาแล้วทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของออยเลอร์ มุมออยเลอร์เป็นคำที่แสดง
ถึงการหมุนสามมิติและสามมุมที่แยกกันที่ประกอบการหมุน ผลลัพธ์ของการหมุนในลำดับดังนี้เสมอ yaw ไป pitch ไป roll เมื่อรู้
องศาการหมุนของใบหน้าทั้ง 3 ค่าสามารถทำผลที่ได้มาแปลงเป็นอินพุตแล้วไปให้รถเข็นไฟฟ้าต่อได้ โดนการหมุนของ yaw จะ
แปลงเป็นการหมุนทางซ้ายขวา, pitch แปลงเป็นการก้มหน้าและเงยหน้า ผลจากการรู้มุมก็จะตีความออกมาเป็น หันซ้าย หันหวา 
ก้มหน้า เงยหน้า และหน้าตรง 

 
รูปภาพท่ี 3 มุมของการหมุนของหัว [4] 
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รูปภาพท่ี 4 ผลของการหันหน้าจากโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เงยหนา้ ก้มหน้า หันซ้าย หันขวา ตามลำดับรูป 

ส่งข้อมูลการบังคับรถเข็นไฟฟ้า 

อุปกรณ์ที่ติดกับรถเข็นไฟฟ้าจะมีตัวรับ Bluetooth อยู่ สามารถส่งข้อมูลใช้การส่งผ่าน Bluetooth ได้หากทำการ
เชื่อมต่อกันไว้แล้ว สามารถส่งคำสั่งเป็นตัวอักษรไปได้เลย ดังตารางที่ 1 การส่งคำสั่งควบคุมถ้าเกิดไม่มีความต่อเนื่องจะทำให้รถเข็น
ไฟฟ้าไม่เสถียร ดังนั้นจึงต้องส่งคำสั่งอย่างน้อย 30 คำสั่งใน 1 วินาทีเป็นอย่างต่ำ 

การหันหน้า ข้อความ ทิศทางการเคลื่อนที ่
หน้าตรง ไม่มีการส่งข้อความ ไม่มีการเคลื่อนที ่
หันซ้าย L หันไปด้านซา้ยโดยอยู่ตำแหน่งเดิม 
หันขวา R หันไปด้านขวาโดยอยูต่ำแหน่งเดมิ 
ก้มหน้า F เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
เงยหน้า B เคลื่อนที่ไปข้างหลัง 

ตารางที่ 1 คำสั่งที่ใช้ในการส่งไปให้รถเข็นไฟฟ้า 

 
รูปที่ 5 การส่งคำสั่งไปให้รถเข็นไฟฟ้าผ่าน Bluetooth 
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รปูภาพท่ี 4 ผลของการหันหน้าจากโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เงยหนา้ ก้มหน้า หันซ้าย หันขวา ตามลำดับรูป 

ส่งข้อมูลการบังคับรถเข็นไฟฟ้า 

อุปกรณ์ที่ติดกับรถเข็นไฟฟ้าจะมีตัวรับ Bluetooth อยู่ สามารถส่งข้อมูลใช้การส่งผ่าน Bluetooth ได้หากทำการ
เชื่อมต่อกันไว้แล้ว สามารถส่งคำสั่งเป็นตัวอักษรไปได้เลย ดังตารางที่ 1 การส่งคำสั่งควบคุมถ้าเกิดไม่มีความต่อเนื่องจะทำให้รถเข็น
ไฟฟ้าไม่เสถียร ดังนั้นจึงต้องส่งคำสั่งอย่างน้อย 30 คำสั่งใน 1 วินาทีเป็นอย่างต่ำ 

การหันหน้า ข้อความ ทิศทางการเคลื่อนที ่
หน้าตรง ไม่มีการส่งข้อความ ไม่มีการเคลื่อนที ่
หันซ้าย L หันไปด้านซา้ยโดยอยู่ตำแหน่งเดิม 
หันขวา R หันไปด้านขวาโดยอยูต่ำแหน่งเดมิ 
ก้มหน้า F เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
เงยหน้า B เคลื่อนที่ไปข้างหลัง 

ตารางที่ 1 คำสั่งที่ใช้ในการส่งไปให้รถเข็นไฟฟ้า 

 
รูปที่ 5 การส่งคำสั่งไปให้รถเข็นไฟฟ้าผ่าน Bluetooth 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบจะดูว่าการหันหน้าถูกต้องมากน้อยแค่ไหน โดยทดสอบการหันหน้าไปทางซ้าย 100 ครั้ง หันหน้าไปทางขวา 
100 ครั้ง ก้มหน้า 100 ครั้ง เงยหน้า 100 ครั้ง  

การหันหน้า ถูกต้องจาก 100 คร้ัง 
หันซ้าย 96 
หันขวา 89 
เงยหน้า 83 
ก้มหน้า 72 

ตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบการหันหน้า 

 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการหันซ้ายหันขวานั้นสูงกว่า 90% แต่การก้มหน้ากับเงยหน้าที่ได้ความถูกต้องน้อยลงมา
เพราะมุมมองของสมาร์ทโฟนที่วางจะอยู่ต่ำกว่าใบหน้าจริงไม่ได้อยู ่ตรงหน้าของผู้ใช้ เลยทำให้ค่า pitch ที่ได้มานั้นมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง สามารถปรับเพิ่มค่า offset เพื่อให้ได้ความถูกต้องเพิ่ม 

สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อมาทำแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น มีแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและมี
อุปกรณ์ติดที่รถเข็นไฟฟ้า สามารถใช้งานได้เลย แต่ก็ต้องแลกมากับประสิทธิภาพและมุมมองทีแ่ปลกจากมุมกล้อง ทำให้เกิดปัญหา
มากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้คือไปใช้ gpu ช่วยประมวลผล ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้งาน
กับรถเข็นไฟฟ้าได้ดี ถึงแม้จะมีปัญหากับมุมกล้องที่ต้องอยูเ่อียงด้านล่างของใบหน้า 
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ความเชื่อมโยงระหว่างเมทริกซ์ปาสกาลและเลขยกกําลังของจาํนวนเชิงซ้อนผา่นเมทริกซ์เลขชี้กําลัง                      
 

โมไนย พรหมปลอด1 ศศิธร จันทร์ส่งแสง1 สมภพ ล่ําวัฒนพร2 กรวิกา ก้องกุล3* และสิรีพร สังข์ทอง4 
 

บทคัดย่อ 
 เมทริกซ์เลขชี้กําลังเป็นฟังก์ชันของเมทริกซ์จัตุรัส ท่ี มีความคล้ายคลึงกับฟังก์ชันเลขชี้กําลังหรือฟังก์ชัน                        
เอกซ์โพเนนเชียลท่ัวไป สําหรับเมทริกซ์ X  ท่ีเป็นเมทริกซ์จํานวนจริงหรือจํานวนเชิงซ้อนมิติ n n  เมทริกซ์เลขชี้กําลัง Xe   

นิยามโดย 
0

!
X

k

kX
ke

¥

=

= å  เม่ือ 0X  เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ n n  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยง

ระหว่างเมทริกซ์ปาสกาลและเลขยกกําลังของจํานวนเชิงซ้อนโดยใช้เมทริกซ์เลขชี้กําลัง nAe  และ nBe  เม่ือ 
n
A  และ 

n
B  

เป็นเมทริกซ์ล่างเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ (special subdiagonal matrix) และเมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ 
(special superdiagonal matrix) ตามลําดับ นิยามเมทริกซ์ท้ังสองโดย  

; 1
;

0; 1n st stn n

ti s t
A a a

s t´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 และ 

; 1
;

0; 1n st stn n

si t s
B b b

t s´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 

โดยที่ i Î   ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกของเมทริกซ์ปาสกาลท่ีได้จากเมทริกซ์เลขชี้กําลังกับ

สัมประสิทธ์ิของ ( )na bi+  เม่ือ ,a b Î   และ n Î   ตามแถวหรือหลักของเมทริกซ์ขึ้นอยู่กับชนิดของ 
n
A  และ 

n
B   

 
คําสําคัญ : เมทริกซ์เลขชี้กําลัง เมทริกซ์ปาสกาล เลขยกกําลังของจํานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ล่างเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ      
               เมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ 
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The Connection between Pascal Matrices and Powers of Complex Numbers via  
Matrix Exponentials  

 
Monai Promplod1 Sasitorn Jansongsaeng 1 Sompop Lumwattanaporn2 Konvika Kongkul3* and  

Sireeporn Sungthong4 
 

Abstract 
 The matrix exponential is a function on square matrices analogous to the ordinary exponential 

function. Let X  be n n´  real or complex matrix. The matrix exponential Xe is defined by 
0

!
X

k

kX
ke

¥

=

= å  

where 0X  is the n n´  identity matrix. The objective of this study was to investigate the connection 
between Pascal matrices and powers of complex numbers through matrix exponentials nAe  and nBe  
when 

n
A  and 

n
B  are a special subdiagonal matrix and a special superdiagonal matrix, respectively. These 

matrices are defined as follows. 
; 1

;
0 ; 1n st stn n

ti s t
A a a

s t´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 and ; 1

;
0 ; 1n st stn n

si t s
B b b

t s´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 , 

where i Î  . The results of the study indicated the relation between Pascal Matrices’ elements obtained 

by matrix exponentials with the coefficients of ( )na bi+  for ,a b Î   and n Î   along the rows or 
columns of the matrix depending on the type of 

n
A  and 

n
B .  

 
 
Keywords :  matrix exponentials, Pascal matrices, powers of complex numbers, a special subdiagonal  
        matrix, a special superdiagonal matrix 
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บทนํา 
ในบทความวิจัยเรื่อง สูตรเมทริกซ์เลขชี้กําลังสําหรับเมทริกซ์จํานวนจริงกึ่งสมมาตรเสมือนอันดับ 5 บางรูปแบบ ซ่ึง

ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 มีนาคม-เมษายน 2563 ปุณชญา พัฒนางกูรและคณะ [1]  
ได้นิยามเมทริกซ์เลขชี้กําลัง กล่าวคือ สําหรับเมทริกซ์ A  ท่ีเป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ n n´  (หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเมทริกซ์อันดับ 

n ) เมทริกซ์เลขชี้กําลัง Ae  นิยามโดย 2 3

! 2 ! 3 !
0

kA A A A
nk

k

e I A
¥

=

= = + + + +å   เม่ือ 
n
I  คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์

อันดับ n  เช่นเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับ Function of Matrices ของ Higham [2]  ในปี ค.ศ. 2014 นอกจากนั้น ยังเห็น
ความเชื่อมโยงของเมทริกซ์เลขชี้กําลังกับเมทริกซ์ลักษณะเฉพาะบางรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการศึกษาเรื่อง Linear 
algebra of Pascal matrices ของ Yates [3] ในปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงกล่าวถึงเมทริกซ์ปาสกาล (Pascal matrix) 3 รูปแบบ 
ได้แก่ เมทริกซ์ปาสกาลแบบสมมาตร (symmetric Pascal matrix) เมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหล่ียมล่าง (lower triangular 
Pascal matrix) และเมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหล่ียมบน (upper triangular Pascal matrix) รวมถึงการศึกษาเร่ือง Pascal 
matrix โดย Helms [4] ในปี ค.ศ. 2006 ได้กล่าวถึงเมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหลี่ยมล่างว่าเป็นผลมาจากเมทริกซ์เลขชี้กําลัง  
ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเมทริกซ์เลขชี้กําลัง nAe  และ nBe  เม่ือ 

n
A  และ 

n
B  เป็นเมทริกซ์ล่างเส้นทแยงมุมหลัก

ชนิดพิเศษ (special subdiagonal matrix) และเมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ (special superdiagonal matrix) 
ตามลําดับ นิยามเมทริกซ์ท้ังสองโดย 

; 1
;

0; 1n st stn n

ti s t
A a a

s t´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 และ 

; 1
;

0; 1n st stn n

si t s
B b b

t s´

ìï - =ïïé ù= = íê úë û ï - ¹ïïî
 

โดยท่ี i Î   เพ่ือสรุปความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกของเมทริกซ์ปาสกาลกับเลขยกกําลังของจํานวนเชิงซ้อนในรูป 

( )na bi+  เม่ือ ,a b Î   และ n Î    
 

การดําเนินการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเมทริกซ์ปาสกาลและเลขยกกําลังของจํานวนเชิงซ้อน 
ผ่านเมทริกซ์เลขชี้กําลัง 

ในการศึกษาเมทริกซ์เลขชี้กําลัง nAe  และ nBe  เม่ือ 
n
A  และ 

n
B  เป็นเมทริกซ์ล่างเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ 

และเมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษตามลําดับ นิยามเมทริกซ์ท้ังสองโดย  
; 1

;
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โดยท่ี i Î   ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นดังทฤษฎีบทต่อไปน้ี   

ทฤษฎีบท 1  สําหรับทุก 
n
A  ท่ีเป็นเมทริกซ์ล่างเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ   

nA

st n n
e l

´
é ù= ê úë û  เม่ือ 
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  เป็นเมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหลี่ยมล่าง โดยท่ี n Î   
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การพิสูจน์  ให้ ( )p n  แทนข้อความ nA

st n n
e l
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é ù= ê úë û  เม่ือ 
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 สําหรับทุก n Î     

เนื่องจาก 
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นั่นคือ 1 1Ae é ù= ê úë û  เม่ือ 1 1 0
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเมทริกซ์เลขชี้กําลัง nAe  และ nBe  เม่ือ 
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เมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ จะได้เมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหล่ียมล่างและเมทริกซ์ปาสกาลแบบสามเหล่ียมบน
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a bi
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา: การทบทวนวรรณกรรม 
 

ชลธิชา หีดเภา1 ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกยีรตยิศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

ความเครียด เป็นภาวะทางจิตใจที่ร่างกายตอบสนองต่อความทุกข์ และความกดดัน มีความรู้สึกสับสนและเสียใจ เมื่อต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเครียดสามารถพัฒนาความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว                                                                                                                                                       
ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ รวมถึงด้านพฤติกรรม ปัญหาความเครียดของนักศึกษาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งพบได้หลายสาเหตุ 
เช่น จากการที่นักศึกษาและผู้ปกครองตั้งความหวังไว้ในผลการเรียนไว้สูง ดังนั้น จึงต้องพยายามตั้งใจเรียนเพื่อรักษาระดับเกรด
เฉลี่ยให้สูงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งในสถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากในระดับมัธยมศึกษา บทความวิชาการ
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมบนฐานข้อมูล  
Google Scholar และ ThaiJo เผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 จ านวน 215 เรื่อง คัดออก จ านวน 202 เรื่อง น าสู่การ
ทบทวนวรรณกรรม จ านวน 13 เรื่อง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ บุคลิกภาพ โรคประจ าตัว ภูมิล าเนา ลักษณะที่พักอาศัย รายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ 
และสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธภาพกับครอบครัว อาชีพของ
ครอบครัว และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ปัจจัยด้านการเรียน ประกอบด้วย ระดับชั้นปีท่ีศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม สิ่งแวดล้อม
ด้านอาคารและสถานท่ี การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการผู้เรียน และปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ดังนั้น ทีมดูแลควรค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการความเครียดของนักศึกษาในอนาคต ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ความเครียด ความเครยีดของนักศึกษา ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา  
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Factors Related to Student Stress: A Systematic Review 
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Abstract 

Stress is a mental state in which the body responds to suffering and pressure, with feelings of confusion 
and regret. when faced with an adverse event Stress can develop into serious health problems in the long run. 
both physically, mentally, and behaviorally There are many reasons for stress among students in higher 
education. For example, because students and parents have high hopes for academic performance. Therefore, 
one must strive to study in order to maintain a high GPA at all times as well as teaching methods in higher 
education institutions that are different from those in secondary schools. This academic article have a purpose 
To review factors related to stress among students.  From the literature review on Google Scholar and ThaiJo 
databases published from 2011-2021, 215 subjects were selected, 202 subjects were excluded, leading to a 
literature review of 13 subjects. It was found that.  Factors related to stress among students were personal 
factors which consisted of sex, age, faculty, personality, congenital disease, domicile, accommodation 
characteristics. monthly income income adequacy and marital status. Family factors consisted of the marital 
status of the parents. family relationship family occupation and family monthly income. Learning factors 
consisted of grade level, year of study. cumulative grade point average Building and facility environment teaching 
management and serving students and Social factors consisted of the relationship between students and friends. 
and the relationship between students and teachers Therefore, multidisciplinary teams should take into account 
such factors that are related to student stress. This can be used as a guideline for organizing activities or stress 
management processes of students in the future. 

 
Keywords : Stress, Student stress, Factors related to student stress 
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บทน า  
ความเครียดเป็นภาวะที่บุคคลนั้น รู้สึกถูกกดดันและไม่สบายใจ เกิดจากการที่บุคคลนั้นรับรู้ได้ว่าตนมีสิ่งที่คุกคาม

จิตใจ ส่งผลต่อสภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจ  [1] ปัญหาความเครียดของนักศึกษาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งพบได้หลาย
สาเหตุ เช่น จากการที่นักศึกษาและผู้ปกครองตั้งความหวังไว้ในผลการเรียนไว้สูง [2] ระบบการเรียนการสอน ความรู้สึกของ
นักศึกษาต่อวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ปัญหาด้านการเรียนกฎระเบียบ และปัญหาด้านการเงิน [3]  

จากการส ารวจของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวชของคนไทย                      
ในประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 3.1 หรือประมาณ 1.6 ล้านคนเป็นโรควิตกจริต และร้อยละ 1.8 หรือประมาณ 9 แสนราย                    
มีภาวะซึมเศร้า [4] และในปี 2560 พบว่า กลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ 4.94 ต่อประชากรแสนคน                    
ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน และข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                           
ที่พบว่ากลุ่มเยาวชนได้โทรเข้ามาเพื่อขอค าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น [5] 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงการเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียน ด้านการท างาน                  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านค่านิยม และด้านวัฒนธรรม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด [6] ทีมดูแลงาน                   
ด้านการจัดการความเครียด จะต้องวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนและเหมาะสมกับช่วงอายุ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้และ                    
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา บทความวิชาการครั้งนี้ จึงท าการทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์                   
กับความเครียดของนักศึกษา จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ท าการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักศึกษา ที่ได้รับการ

เผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 บนฐานข้อมูล  Google Scholar และ ThaiJo โดยใช้ค าค้นหรือค าส าคัญภาษาไทย คือ 
“ความเครียด, ความเครียดของนักศึกษา, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา”  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการได้สืบค้นงานวิจัยและผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม พบว่า  มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด                     

มีงานวิจัยจ านวน 215 เรื่อง เมื่อผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ได้งานวิจัยจ านวน 13 เรื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี ้
 

 

สืบค้นตามค าส าคัญ บนฐานข้อมลู จ านวน 215 เรื่อง   
   

พิจารณาความซ้ าซ้อน  ไม่พบงานวิจัยทีซ่้ าซ้อน 
   

พิจารณาตามหลักเกณฑ์คดัเข้า-คดัออก  คัดออก จ านวน 202 เรื่อง 
   

น าสู่การทบทวนวรรณกรรม จ านวน 13 เรื่อง   
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม 

                 จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษสามารถจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม
ปัจจัย ได้แก่ 1)  ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านครอบครัว 3) ปัจจัยด้านการเรียน และ 4) ปัจจัยด้านสังคม ดังแสดงในตารางที่ 1             
โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา 
 

ชื่อผู้แต่ง (พ.ศ.) 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์  
และคณะ (2559)                                    

อรุณี มิ่งประเสริฐ  
และคณะ (2557)                                

นันทิพย์ หาสิน  
และคณะ (2557)                                      

ธรรมศักด์ิ สายแก้ว  
(2560)                             

ปาริชาติ บัวเจริญ  
และคณะ (2560)                                      

จริญญา แก้วสกุลทอง (2562)                                    
จันทรา อุ้ยเอ้ง  
และคณะ (2561)                    

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ  
และคณะ (2561)                               

นิติพันธ ์บุญเพิม่  
(2553)                            

วิไลพร ข าวงษ์  
และคณะ (2559)                                  

กันตาภา ศรีชมษร 
และคณะ (2563)                                     

จุฑารัตน์ สถิรปัญญา  
และคณะ (2556)                                    

ปิยะพล ปราบชมภ ู 
และคณะ (2558)                                        

หมายเหต ุ A = เพศ, B = อายุ, C = ระดับการศึกษา, D = ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน, E = ลักษณะที่พักอาศัย, F = สถานภาพสมรสบิดามารดา,  
       G = ความสัมพนัธภาพกับครอบครัว,  H = ผลการเรียน,  I = สัมพันธภาพระหวา่งนักศกึษากับเพือ่น, J = สัมพันธภาพระหว่างนักศกึษากับอาจารย์,         
       K = สาขาวิชา, L = รายได้ต่อเดอืนของนกัศึกษา, M = รายได้ต่อเดอืนของครอบครัว, N = โรคประจ าตัว, O = ความเพียงพอของรายได้ของนักศกึษา,  
       P = สถานภาพสมรส, Q = ภูมิล าเนาของนกัศกึษา, R = อาชีพของผู้ปกครอง และ S = บุคลิกภาพส่วนบุคคล 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา                    

ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ บุคลิกภาพ โรคประจ าตัว ภูมิล าเนา ลักษณะที่พักอาศัย รายได้ต่อเดือนของ
นักศึกษา ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา และสถานภาพสมรสของนักศึกษา      
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เพศ จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่า นักศึกษา  
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] และจากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า มีนักศึกษาที่มีสภาพจิตอยู่ในระดับเครียด ร้อยละ 59.3 ซึ่งเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง [8] และจากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ชายและหญิงมีความเครียด        
ไม่แตกต่างกัน [9] และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พบวา เพศ มีความเครียดไมแตกตางกัน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางกัน [10] 

คณะ จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 22.8, 22.4, 20.6, 18.0 ตามล าดับ) [9] และ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบวา นักศึกษา
สาขาวิชาตางกันมีความเครียดต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ และพบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดแตกตางกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมอุตสาหการ [10] 

บุคลิกภาพ จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า บุคลิกภาพส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 แต่เมื่อน าเข้าสมการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก ด้วยวิธี Forward Stepwise พบว่า บุคลิกภาพแบบ A มีความเครียดมากกว่า กลุ่มบุคลิกภาพแบบ B  2.278 เท่า 
(95% CI : 1.164 – 4.459) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.012 [11]  และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพตางกัน มีความเครียด             
ไมแตกตางกัน [10] 

ภูมิล าเนา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่า 
นักศึกษาที่มภีูมิล าเนา แตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] 

ลักษณะท่ีพักอาศัย จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษา ตามตัวแปรลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน [10] 

รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต พบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ตอ่เดือนของนักศึกษาแตกต่างกัน มสีุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7]       

ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา จากการศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 [10] 

สถานภาพสมรสของนักศึกษา จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01)  โดยที่ผู้ที่สมรสแล้วเครียดน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด [9] 
 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา ซึ่งปัจจัย             

ด้านครอบครัว ประกอบด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธภาพกับครอบครัว อาชีพของครอบครัว และรายได้ต่อเดือน
ของครอบครัว 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

475

เพศ จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่า นักศึกษา  
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] และจากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า มีนักศึกษาที่มีสภาพจิตอยู่ในระดับเครียด ร้อยละ 59.3 ซึ่งเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง [8] และจากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ชายและหญิงมีความเครียด        
ไม่แตกต่างกัน [9] และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พบวา เพศ มีความเครียดไมแตกตางกัน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาตางกัน [10] 

คณะ จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 22.8, 22.4, 20.6, 18.0 ตามล าดับ) [9] และ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พบวา นักศึกษา
สาขาวิชาตางกันมีความเครียดต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ และพบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดแตกตางกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมอุตสาหการ [10] 

บุคลิกภาพ จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า บุคลิกภาพส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 แต่เมื่อน าเข้าสมการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก ด้วยวิธี Forward Stepwise พบว่า บุคลิกภาพแบบ A มีความเครียดมากกว่า กลุ่มบุคลิกภาพแบบ B  2.278 เท่า 
(95% CI : 1.164 – 4.459) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.012 [11]  และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพตางกัน มีความเครียด             
ไมแตกตางกัน [10] 

ภูมิล าเนา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่า 
นักศึกษาที่มภีูมิล าเนา แตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] 

ลักษณะท่ีพักอาศัย จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษา ตามตัวแปรลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน [10] 

รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต พบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ตอ่เดือนของนักศึกษาแตกต่างกัน มสีุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7]       

ความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา จากการศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 [10] 

สถานภาพสมรสของนักศึกษา จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01)  โดยที่ผู้ที่สมรสแล้วเครียดน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด [9] 
 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา ซึ่งปัจจัย             

ด้านครอบครัว ประกอบด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธภาพกับครอบครัว อาชีพของครอบครัว และรายได้ต่อเดือน
ของครอบครัว 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า นักศึกษาที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] 
และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานภาพครอบครัวแตกตางกัน มีความเครียดไมแตกตางกัน [10] และจากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า สถานภาพครอบครัวของนักศึกษา                 
มีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการความเครียดการปรับความคิดใดยการบิคเบือนความจริง (p-value = 0.024) [12] 

สัมพันธภาพกับครอบครัว จากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์
แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ทุกครั้งเมื่อเกิดความเครียด วิธีการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.7                      
จะปฏิบัติบ่อยหรือทุกครั้ง ได้แก่ การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง จัดการความเครียดด้วยการปรับความคิดโดยการ
ยอมรับความจริง การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และการแสวงหาความเพลิดเพลิน (p-value = 0.005, 0.008, 0.015 
ตามล าดับ) [12] และจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 [10] 

อาชีพของครอบครัว จากการศึกษาความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษา ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่าง
กันมีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น นักศึกษาที่บิดามีอาชีพแตกต่างกัน มีความเครียด                  
ไม่แตกต่างกัน [13] 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ของผู้ปกครองแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7] และ                       
จากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับรายได้ [9] 

 
3. ปัจจัยด้านการเรียน  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านการเรียนเป็นปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับความเครยีดของนักศกึษา ซึ่งปัจจัย        

ด้านการเรียน ประกอบด้วย ระดบัช้ันปีท่ีศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม สิ่งแวดล้อมด้านอาคารและสถานท่ี การจัดการเรยีนการสอน 
และการให้บริการผู้เรียน  

ระดับชั้นปีที่ศึกษา จากการศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
พบว่า นักศึกษาท่ีมีช้ันปีแตกต่างกัน มีสุขภาพจิตและความเครียดไม่แตกต่างกัน [7]  และจากการศึกษาความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีสัดส่วนของผู้ที่เครียดมากที่สุด 
รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 6 และ 5 ตามล าาดับ [8]  และจากการศึกษาเรื่องความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า               
แต่ละชั้นปีมีความเครียดแตกต่างกัน โดยพบว่า ช้ันปีท่ี 3 และปีที่ 4 มีความเครียดมากกว่า ปี 1 และ ปี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.01) [9] และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ช้ันปีการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 [11] 

คะแนนเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.99 ลงมา มีความเครียดสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า [8]   
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สิ่งแวดล้อมด้านอาคารและสถานที่ จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน อาคารสถานที่  มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาน้ี คือ ควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม [10] 

การจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือ              
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า สาเหตุของความเครียดมาจากกิจกรรมด้านการเรียนท้ังหมดส่วนมากใช้วิธีการจัดการความเครียด                  
ทั้ง 3 วิธี และใช้ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 91.8) [14] และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับสาเหตุของ
ความเครียด และการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชขขนก พบว่า สาเหตุ               
ของความเครียดทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญ [15] 

การให้บริการผู้เรียน จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า ความต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีความเครียดเรียงตามความต้องการ 1 ถึง 5 ได้แก่ ความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.47) ความช่วยเหลือจากเพื่อน (ร้อยละ 23.20)  ความช่วยเหลือจากอาจารย์ (ร้อยละ 17.64)        
ความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ (ร้อยละ 10.13) และความช่วยเหลือจากแฟน (ร้อยละ 5.88) [14] 
 

4. ปัจจัยด้านสังคม  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา ซึ่งปัจจัย        

ด้านสังคม ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 [10] 
และจากการศึกษาความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษา ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษา                   
มีการปรับตัวแตกต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [13] และจากการศึกษาความเครียดการจัดการ
ความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีความช่วยเหลือจากเพื่อน (ร้อยละ 23.20) [14]  

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการ
ความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีความช่วยเหลือจากอาจารย์ (ร้อยละ 17.64) [14]         

         

สรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อม 
และปัจจัยทางชีวสังคมที่แตกต่างกัน งานวิจัยบางเรื่องสามารถมีการประเมินสภาวะของนักศึกษา ติดตามผลประเมินอย่างต่อเนื่อง           
วางแผนการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และน าผลการวิเคราะ์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด 
มาวางแผนระบบการจัดการความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความเครียดให้ นักศึกษาด าเนินชีวิตอยู่ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีความสุข 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ค าปรึกษาในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
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สิ่งแวดล้อมด้านอาคารและสถานที่ จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน อาคารสถานที่  มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาน้ี คือ ควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะสม [10] 

การจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือ              
ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า สาเหตุของความเครียดมาจากกิจกรรมด้านการเรียนทั้งหมดส่วนมากใช้วิธีการจัดการความเครียด                  
ทั้ง 3 วิธี และใช้ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 91.8) [14] และจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับสาเหตุของ
ความเครียด และการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชขขนก พบว่า สาเหตุ               
ของความเครียดทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญ [15] 

การให้บริการผู้เรียน จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่า ความต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีความเครียดเรียงตามความต้องการ 1 ถึง 5 ได้แก่ ความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.47) ความช่วยเหลือจากเพื่อน (ร้อยละ 23.20)  ความช่วยเหลือจากอาจารย์ (ร้อยละ 17.64)        
ความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ (ร้อยละ 10.13) และความช่วยเหลือจากแฟน (ร้อยละ 5.88) [14] 
 

4. ปัจจัยด้านสังคม  
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา ซึ่งปัจจัย        

ด้านสังคม ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 [10] 
และจากการศึกษาความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษา ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษา                   
มีการปรับตัวแตกต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [13] และจากการศึกษาความเครียดการจัดการ
ความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีความช่วยเหลือจากเพื่อน (ร้อยละ 23.20) [14]  

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ จากการศึกษาความเครียดการจัดการความเครียดและความต้องการ
ความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษามีความช่วยเหลือจากอาจารย์ (ร้อยละ 17.64) [14]         

         

สรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อม 
และปัจจัยทางชีวสังคมที่แตกต่างกัน งานวิจัยบางเรื่องสามารถมีการประเมินสภาวะของนักศึกษา ติดตามผลประเมินอย่างต่อเนื่อง           
วางแผนการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และน าผลการวิเคราะ์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด 
มาวางแผนระบบการจัดการความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความเครียดให้ นักศึกษาด าเนินชีวิตอยู่ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่
ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเช้ือได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้มีความรุนแรง 
รวดเร็ว และขยายวงกว้างไปท่ัวโลก ทำให้ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บทความ
วิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ ปัจจัยนำประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ และการ
รับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรนำปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางและส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ และป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อโรคโควิด-19 ต่อไป 

 
คำสำคัญ : โรคโควิด-19, พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
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ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเช้ือได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้มีความรุนแรง 
รวดเร็ว และขยายวงกว้างไปท่ัวโลก ทำให้ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บทความ
วิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ ปัจจัยนำประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ และการ
รับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรนำปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางและส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ และป้องกันตนเองจากการติด
เชื้อโรคโควิด-19 ต่อไป 
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Abstract 

Covid-19 is transmission disease caused by Coronavirus. It was found in 1960, but unknown the 
resource of disease. It can be infected in human and animals. The outbreak of covid-19 affected to 
socioeconomic, society, politics and the way of life among people. The outbreak of covid-19 is rapid and 
severity and transmission worldwide. It could be determined the measures in order to prevent and 
surveillance of the outbreak of covid-19. This literature review was to review factors associated with 
preventive health behavior of covid-19 among health volunteers. The review showed that factors such as 
demographic factors including; sex, educational levels, marital status and income; and predisposing factors 
including: knowledge, attitude and perception on covid-19 were associated with preventive health behavior 
of covid-19 among health volunteers. Therefore, health professionals should concern those factors to be 
guideline and promote preventive health behavior of covid-19 among health volunteers and in order to 
promote the knowledge and prevent to covid-19 infection among people. 
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บทนำ 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีความสัมพันธ์กับตลาดอาหารทะเล และสงสัยว่าติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 

เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อในค้างคาวและตัวนิ่มหรือลิ่น (Pangolin)[1] ไวรัสโคโรนาอยู่ในสกุลเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรค
หวัด รวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส (SARS: Severe acute respiratory syndrome) และโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS: Middle East respiratory syndrome) ที่เคยแพร่ระบาดในอดีต ในระยะแรก
เรียกเชื้อไวรัสนี้ว่า SARS-CoV-2 ภายหลังจึงเรียกโรคที่เกิดจากเชื้อนี้ว่าโรคโควิด -19 (COVID-19: coronavirus disease 
2019) [2] มีการระบาดจากคนสู่คน ไปหลายประเทศจนกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ [3] มีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงาน
พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหรื อชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) 
พฤติกรรมสุขภาพอนามัยของประชาชน การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ [4]  

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และ ป้องกัน โรคโควิด-19 การ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่ได้รับข้อมูลการแพร่ระบาด [5] การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด- 19 จึงจำเป็นต้องให้ อสม. 
มาร่วมมือช่วยกันเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อแจ้งข่าว บอกกล่าวชาวบ้านและช่วยเหลือในการควบคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้
แพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสนี้ด้วย โดยมีขั้นตอนดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ซึ่งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคโควิด -19 ในชุมชน โดยการลงพื้นที่เยี่ยม
บ้าน ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข และมีบทบาทในการหาข่าวผู้มีความเสี่ยง เฝ้าระวัง ติดตาม กักตัวบุคคล และให้ความรู้
ประชาชนถึงการป้องกันการติดและป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 [6]  

ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านควรมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โรคโควิด-19 ที่ดี 
และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 บทความวิชาการครั้งนี้ 
จึงทำการทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้แนวคิด PRECEDE-PROCEED Model ของ Lawrence W.Green และ Marshall W.Kreuter 
และแนวคิด Health Belief Model ของ Becker อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19  เพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมของอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ทำการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรม
การป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) สืบค้นเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งพบการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 
บุคลากรสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่  
ปี พ.ศ.2562-2564 บนฐานข้อมูล Google Scholar (https://.scholar.google.com) และ ThaiJo (https://www.tci-
thaijo.org) โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญภาษาไทย คือ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด- 19” คำสืบค้น
ภาษาอังกฤษ คือ “Factors Associated with Preventive Behavior in COVID-19”โดยพิจารณาบทความตามหลักเกณฑ์
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บทนำ 
จากการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีความสัมพันธ์กับตลาดอาหารทะเล และสงสัยว่าติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 

เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อในค้างคาวและตัวนิ่มหรือลิ่น (Pangolin)[1] ไวรัสโคโรนาอยู่ในสกุลเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรค
หวัด รวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส (SARS: Severe acute respiratory syndrome) และโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS: Middle East respiratory syndrome) ที่เคยแพร่ระบาดในอดีต ในระยะแรก
เรียกเชื้อไวรัสนี้ว่า SARS-CoV-2 ภายหลังจึงเรียกโรคที่เกิดจากเชื้อนี้ว่าโรคโควิด -19 (COVID-19: coronavirus disease 
2019) [2] มีการระบาดจากคนสู่คน ไปหลายประเทศจนกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนและผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ [3] มีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงาน
พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหรื อชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) 
พฤติกรรมสุขภาพอนามัยของประชาชน การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ [4]  

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และ ป้องกัน โรคโควิด-19 การ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่ได้รับข้อมูลการแพร่ระบาด [5] การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด- 19 จึงจำเป็นต้องให้ อสม. 
มาร่วมมือช่วยกันเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อแจ้งข่าว บอกกล่าวชาวบ้านและช่วยเหลือในการควบคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ให้
แพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสนี้ด้วย โดยมีขั้นตอนดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ซึ่งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคโควิด -19 ในชุมชน โดยการลงพื้นที่เยี่ยม
บ้าน ให้ความรู้เรื่องสาธารณสุข และมีบทบาทในการหาข่าวผู้มีความเสี่ยง เฝ้าระวัง ติดตาม กักตัวบุคคล และให้ความรู้
ประชาชนถึงการป้องกันการติดและป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 [6]  

ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านควรมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โรคโควิด-19 ที่ดี 
และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 บทความวิชาการครั้งนี้ 
จึงทำการทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้แนวคิด PRECEDE-PROCEED Model ของ Lawrence W.Green และ Marshall W.Kreuter 
และแนวคิด Health Belief Model ของ Becker อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19  เพื่อเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมของอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ทำการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรม
การป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) สืบค้นเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งพบการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 
บุคลากรสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่  
ปี พ.ศ.2562-2564 บนฐานข้อมูล Google Scholar (https://.scholar.google.com) และ ThaiJo (https://www.tci-
thaijo.org) โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญภาษาไทย คือ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด- 19” คำสืบค้น
ภาษาอังกฤษ คือ “Factors Associated with Preventive Behavior in COVID-19”โดยพิจารณาบทความตามหลักเกณฑ์

การคัดเข้า-คัดออก และ 2) รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคโควิด-19  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบบทความวิจัยจำนวน 11 บทความ [7-17] รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชงิ
พรรณนาจำนวน 6 บทความ การวิจัยเชิงสำรวจจำนวน 3 บทความ และการวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 2 บทความ ซึ่งพบว่า 
ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา เป็นต้น รวมทั้งการรับรู้ส่วนบุคคล และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคโควิด-19 จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 จำแนกปัจจัย
เป็นออก 2 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2) ปัจจัยนำประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 

ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย [7] พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการป้องกันท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) 2) ปัจจัยด้านอายุ การศึกษาของ จิตรา มูลทิ [8] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)  

สำหรับ 3) ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 โดยที่
การศึกษาของ ณัฎฐวรรณ คำแสน [9] พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ำต่อพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.10, p<0.05) นอกจากน้ี 4) ปัจจัยด้านประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากการศึกษาของ จิตรา มูลทิ [8] พบว่า ระยะเวลาการเป็น อสม. 1-10 ปี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 2.15 เท่า (95% CI=1.08-4.26) ของระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปีขึ้น
ไป  

2. ปัจจัยนำ 
จากการทบทวนวรรณกรรมมีผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่ง

ปัจจัยนำที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19   ปัจจัย
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

1) ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
19 จากการศึกษาของ ธวัชชัย ยืนยาว [10] พบว่า ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพศหญิง ในจังหวัดสุรินทร์มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝑥𝑥2=11.064, p = 0.001) รวมทั้งการศึกษาของ จิตรา มูลทิ [8] พบว่าความรู้ด้านการป้องกัน
ตนเองระดับปานกลาง และความรู้ด้านการป้องกันตนเองระดับสูง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือ
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ไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 16.60 เท่า (95%CI= 1.99-58.44) และ 6.91 เท่า (95%CI= 1.84-56.45)  
2) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หญิงในจังหวัดสุรินทร์ [10] พบว่า ทัศนคติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความสัมพันธ์กับการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝑥𝑥2=23.234, p<0.001) และการศึกษา
ของ ณัฎฐวรรณ คำแสน [9] ที่พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมากกับ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.16, p <0.05)  

3) การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากการศึกษาของ จุไรรัตน์ ดาทอง [11] พบว่า สิ่งชักนำหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.01) และการศึกษาของ จิตรา มูลทิ [8] พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันตนเอง
ระดับปานกลาง และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนตนเองระดับสูง เป็น 2.47 เท่า (95% CI=1.28-37.96) และ 52.66 เท่า 
(95% CI=3.28-93.88) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และปัจจัยนำ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู ้เกี ่ยวกับโรคโควิด -19 มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ 
และความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยเอือ้
หรือปัจจัยเสริมทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ความพอเพียงของทรัพยากร ทักษะการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคโควิด-19 และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ รวมทั้งสามารถนำไปกำหนดประเด็นคำถามการวิจัยในการสำรวจหรือพัฒนา
รูปแบบการวิจัยอื่น ๆ ต่อไป 
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ไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 16.60 เท่า (95%CI= 1.99-58.44) และ 6.91 เท่า (95%CI= 1.84-56.45)  
2) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มคีวามสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หญิงในจังหวัดสุรินทร์ [10] พบว่า ทัศนคติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความสัมพันธ์กับการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (𝑥𝑥2=23.234, p<0.001) และการศึกษา
ของ ณัฎฐวรรณ คำแสน [9] ที่พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมากกับ
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.16, p <0.05)  

3) การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากการศึกษาของ จุไรรัตน์ ดาทอง [11] พบว่า สิ่งชักนำหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.01) และการศึกษาของ จิตรา มูลทิ [8] พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันตนเอง
ระดับปานกลาง และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนตนเองระดับสูง เป็น 2.47 เท่า (95% CI=1.28-37.96) และ 52.66 เท่า 
(95% CI=3.28-93.88) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และปัจจัยนำ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู ้เกี ่ยวกับโรคโควิด -19 มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ 
และความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยเอือ้
หรือปัจจัยเสริมทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ความพอเพียงของทรัพยากร ทักษะการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคโควิด-19 และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ รวมทั้งสามารถนำไปกำหนดประเด็นคำถามการวิจัยในการสำรวจหรือพัฒนา
รูปแบบการวิจัยอื่น ๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 สรุปผลการทบทวนปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควดิ-19 
 

ชื่อผู้แต่ง (พ.ศ.) รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง n 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำ  

A B C D E F G H I J K L M 
จุไรรัตน์ ดาทอง (2562)  การวิจัยเชิง

ปริมาณ 
ผู้สูงอาย ุ 102 x x  x x x    x x x x 

ธวัชชัย ยืนยาว (2562) วิจัยเชิงพรรณนา อสม. หญิง 495        / /     

ธานี กล่อมใจและคณะ 
(2563) 

วิจัยเชิงพรรณนา ประชาชน  150 x x   x x  /      

พัสกร องอาจ และ รัชฎา
ภรณ อ้ึงเจริญ (2563) 

วิจัยเชิงพรรณนา นิสิตภายใน ม.เกษตร
ศาสตร วิทยา เขต 
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

221 / x   x         

นภชา สิงห์วีรธรรม และ
คณะ (2563) 

การวิจัยเชิงสำรวจ นักวิชาการ
สาธารณสุข (ทันต
สาธารณสุข) 

378 x x    x    x /   

วิญญ์ทัญญู บญุทัน และ
คณะ (2563) 

วิจัยเชิงพรรณนา ผู้สูงอาย ุ 127 x x x x  x      / / 

จิตรา มลูทิ (2564) การวิจัยเชิงสํารวจ อสม. 363 
 

/     / /    / 
 

ณัฎฐวรรณ คำแสน (2564) วิจัยเชิงพรรณนา
แบบตัดขวาง 

ประชาชนท่ีมีอายุ 18 
ปีขึ้นไป 

455 x x    x  / /     

บงกช โมระสกลุ และ 
พรศิริ พันธสี (2564) 

วิจัยเชิงสำรวจ
แบบหา
ความสัมพันธ์ 

นักศึกษาพยาบาล  
ช้ันปีท่ี 1 

213    x    /      

วิรัญญา ศรีบุญเรือง และ
คณะ (2564) 

การวิจัยเชิง
ปริมาณ 

ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

417        /      

สุภาภรณ์ วงธ ิ(2564) วิจัยเชิงพรรณนา อสม. 394 / x  x  x x     /  

หมายเหตุ n=จำนวนกลุ่มตัวอย่าง A=เพศ, B=อาย,ุ C=ศาสนา, D=รายได้, E=โรคประจำตัว, F=ระดับการศึกษา, G= 
  ประสบการณ์การเป็น อสม., H=ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19, I=ทัศนคติการเกิดโรคโควิด-19, J=การรับรู้การ
  เกิดโรคโควิด-19, K=การรับรู้ความรุนแรงของเกิดโรคโควิด-19, L=การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคโควิด-19, 
  M=การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19, / = มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-
  19 และ x =ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 
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บทคัดย่อ 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการสืบค้นงานวิจัยในประเทศไทยและจากต่างประเทศ จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ Google Scholar, Thaijo, Pubmed และเอกสารงานวิจัยที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ความสัมพันธ์กับเด็ก รายได้ของผู้ปกครอง 2) ปัจจัยนำ ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และการรับรู้ของผู้ปกครอง 
3) ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าถึงบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร และ       
4) ปัจจัยเสริม คือ การได้รับแรงสนับสนุน จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวบุคลากรทันตสาธารณสุขควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองสามารถนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน       
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่เหมาะสมกับ
พื้นทีต่่อไป 
 
คำสำคัญ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน การทบทวนวรรณกรรม 
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Child’s Oral Health Care Behavior among parents: Literature Review 
 

Kannatcha Rungrueang1*, Somkiattiyos Woradet2 and Bhunyabhadh Chaiamay3 
 

The purpose of this literature review was to review factors associated with child’ s oral health behavior 
among parents. The research articles were reviewed in both national and international databases such as Google 
scholar, ThaiJo, PubMed and related research articles.  It found that factors associated with child’ s oral health 
behavior were 1) demographic characteristic factors including; sex, age, marital status, educational level, 
occupation, child’ s relationship, and parents’  income; 2) predisposing factors including; knowledge, attitude, 
belief and parents’ perception; 3) enabling factors including; oral health accessibility, beneficial food accessibility 
and receiving health information; and 4) reinforcing factors such as receiving supports.  Regarding the literature 
review, health personnel should concern those factors which associated with child’s oral health behavior among 
parents in order to be guideline of health promotion, protection and oral care in children.  In addition, those 
factors should be concerned in an appropriate context of each area. 
 
Keywords : Oral Health Behavior, Parents, Preschool Children, Literature Review 
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บทนำ 
ฟันน้ำนม (Primary Teeth) เป็นฟันชุดแรกท่ีมีความสำคัญต่อวัยเด็ก และสุขภาพช่องปากเปรียบเสมือนประตูด่านแรกของ

สุขภาพร่างกายที่ดี [1] การมีสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่ง
เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม ทั้งนี้ความเจริญของสังคม ย่อมเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพของเด็กที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป “ทันตสุขภาพ” เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพอนามัยที่สำคัญ การที่มีทันตสุขภาพที่ดีปราศจากโรคในช่องปาก
ฟันทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ จะส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี [2] ขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพช่องปากอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
สุขภาพท้ังระบบได้ 

ปัญหาสุขภาพช่องปากส่วนใหญ่ของเด็ก คือ ปัญหาโรคฟันผุในฟันน้ำนม การเกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนมของเด็กก่อนวัยเรียน
เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ การดำรงชีวิตของเด็กส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากความเจ็บปวดจากการติดเชื้อของ
ฟันผุ เด็กจะรับประทานอาหารได้น้อยลง และหากเด็กต้องสูญเสียฟันน้ำนมด้านหน้าบนก็ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการพูด  [3]    
และออกเสียงไม่ชัด นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อด้านการเรียนรู้ของเด็กเนื่องจากมีความเจ็บปวดอันมาจากโรคฟันผุทำให้เด็กไม่มีสมาธิ 
ในการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก ที่สำคัญในเด็กบางราย เมื่อมีปัญหาฟันน้ำนมผุ และยังมีอาการลุกลามไปยังส่วนอ่ืน 
ๆ ของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง ติดเชื้อบริ เวณใบหน้าและลำคอ หากสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนอาจจะทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นใน
อนาคตขึ้นผิดตำแหน่งอาจจะทำให้เกิดฟันซ้อนเกได้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพท้ังในช่วงวัยเด็กต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่  

ปัจจ ุบ ัน มักพบว่าม ีการผ ุของฟันในช่องปากและมีล ักษณะการผุหลายๆ  ซี ่ในปาก สภาวะโรคฟันผุนี ้ เร ียกว่า                   
Early childhood caries (ECC) ซึ่งหมายถึงการมีฟันผุทั้งที่เป็นรูฟันผุชัดเจนและยังไม่เป็นรูฟันผุ การมีฟันหายไปเนื่องจากฟันผุ 
หรือการมีการบูรณะฟันในฟันน้ำนมซี่ใดๆ ตั้งแต่ 1 ด้านขึ้นไป สำหรับโรคฟันผุรุนแรงในเด็กปฐมวัย (Severe early childhood 
caries) เป็นการมีฟันผุทีมีรูปแบบแตกตา่งจากปกติ มีการลุกลามรุนแรงรวดเร็ว หรือเป็นการผุบนด้านของฟันที่ไม่พบการผุตามปกต ิ
เช่น ผุหลายตำแหน่งทั้งฟันหน้าและฟันหลัง[4] ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บปวดและสูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร
นับเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยที่เรื้องรังมาเป็นเวลานานจึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย  โดยพบว่าสาเหตุ
และปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปครองซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก
ของเด็ก นอกจากน้ี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องของผู้ปกครองยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของ
เด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังช่วยเหลือตนเองได้น้อย ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องคอยดูแลเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เพื่อให้เด็กปราศจากโรคฟันผุ และมีสุขภาพช่องปากที่ดีที่สามารถส่งผลต่อการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงได้  
ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดแูลสขุภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง 
 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ที่ได้รับรับการเผยแพร่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2564 สืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ได้แก่ ThaiJo, Google Scholar, PubMed โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญภาษาไทย คือ “สุขภาพช่องปาก” , “ทันตสุขภาพ”, 
“พฤติกรรมทันตสุขภาพ” และคำสืบค้นภาษาอังกฤษ คือ “Oral Health”, “ Oral Behavior” ซึ่งพบงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น 
ทั้งหมด 3,402 งานวิจัย คัดบทความวิจัยท่ีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง
ออก จำนวน 3,382 บทความ คงเหลือจำนวน 20 บทความ ซึ่งพบบทความในประเทศไทยจำนวน 18 บทความ และบทความ
ต่างประเทศจำนวน 2 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากประเทศซาอุดิอาราเบีย และประเทศจีน  
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ออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์กับเด็ก 
รายได้) 2) ปัจจัยนำ (ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้) 3) ปัจจัยเอื้อ (การเข้าถึงบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มี
ประโยชน์ การได้รับข้อมูลข่าวสาร) และ 4) ปัจจัยเสริม (การได้รับแรงสนับสนุน) โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้ 
 

1. ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

เด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของ
ผู้ปกครอง ความสัมพันธ์กับเด็ก รายได้ของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาของณฐพงศ์ คงใหม่ 
และคณะ[5] พบว่า ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 2) ปัจจัยด้านอายุ จากการศึกษาของ F.Salama et al. [6] ในประเทศซาอุดิอาราเบีย พบว่า อายุมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยของ ธิดารัตน์ แร่นาค [7] และ   
สุรีพร สุปินะ และคณะ [8] พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการศึกษาของธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ [9] พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองและสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน  

สำหรับ 3) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง จากการศึกษาของ Chun-Hung Chu el al. [10] ในประเทศจีน และการศึกษา
ในประเทศซาอุดิอาราเบีย F.Salama el al. [6] พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยจากการการศึกษาของ สุรีพร สุปินะ และคณะ [8] 
และการศึกษา ธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ [9] พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  4) อาชีพของผู้ปกครอง จากการศึกษาของธนากร โตกิ่งแก้วและรุจิรา ดวงสงค์ [11] 
และสุรีพร สุปินะ และคณะ [8] พบว่าอาชีพผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ 5) ความสัมพันธ์กับเด็ก การศึกษาธิดารัตน์ แร่นาค [7] และธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ [9] พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กเล็กของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6) รายได้ของผู้ปกครอง จาก
การศึกษาของ ธิดารัตน์ แร่นาค [7] ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ [12] พบว่า รายได้ของผู้ปครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chun-Hung Chu el al. [10] ในประเทศจีน พบว่ารายได้
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลพบว่าสถานภาพสมรสของผู้ปกครองไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องเด็กของผู้ปกครอง  

 
2. ปัจจัยนำ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ในด้านปัจจัยนำ ประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้ เป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้านความรู้ จากการศึกษา 
สิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] ภาวิณี ดวงศรี [14] ปริญญา จิตอร่ามและกุลนาถ มากบุญ [15] สุนิภา ชินวุฒิ [16] ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ 
[12] สุรศักดิ์ ภักดี และรุจิรา ดวงสงค์ [17] และอุฬาริกา โยสิทธิ ์ [18] พบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chun-Hung Chu   
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el al. [10] ในประเทศจีน และF.Salama el al. [6] ประเทศซาอุดิอาราเบีย พบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองจากการศึกษาของปริญญา จิตอร่าม และ         
กุลนาถ มากบุญ [15] สุนิภา ชินวุฒิ [16] ณฐพงศ์ คงใหม่ และคณะ [5] อาอีเสาะ เพ็งมูซอ [19]อุฬาริกา โยสิทธ์ิ [18] สุรศักดิ์ ภักดี 
และรุจิรา ดวงสงค์ [17] มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญ     
ทางสถิติ 3) ด้านความเช่ือ จาการศึกษาของ อุฬาริกา โยสิทธ์ิ [18] พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ด้านการรับรู้ สำหรับปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก จาก
การศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคฟันผุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิชุตา คมขำ [20] พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้
ความรุนแรงของโรคฟันผุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ณัฐธิดา พันพะสุกและคณะ [21] พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการ
รับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็ก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และการศึกษาของภาวิณี ดวงศรี [14] พบว่าการรับรู้ความรุนแรง การรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยนำเป็น
ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลทำให้เกิดความตระหนัก ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากต่อการแสดงพฤติกรรม ก่อให้เกิดความสามารถ
ในการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
3.ปัจจัยเอ้ือ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ในด้านปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วยปัจจัยการเข้าถึงบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มี

ประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) การเข้าถึงบริการทันตกรรม จาการศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] , ธิดารัตน์ แร่นาค [7] และการศึกษา
ของสุดารัตน์ กงแก้ว และคณะ [22] พบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ จาการศึกษของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] พบว่าการ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 3) ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร สำหรับปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง จาการศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] อาอีเสาะ เพ็งมูซอ 
[19] ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ [12] นิมิตร เตชะวัชรีกุล [23] สุดารัตน์ กงแก้ว และคณะ [22] และการศึกษาของธนากร โตกิ่งแก้วและ
รุจิรา ดวงสงค์ [11] อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจาการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงบริการทันตกรรม การ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น  

 
4. ปัจจัยเสริม 
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุน ประกอบด้วยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม การ

ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง การได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ การได้รับแรงการสนับสนุนจากครอบครวั พบว่า
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การได้รับแรงสนับสนุนทาง
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el al. [10] ในประเทศจีน และF.Salama el al. [6] ประเทศซาอุดิอาราเบีย พบว่าความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองจากการศึกษาของปริญญา จิตอร่าม และ         
กุลนาถ มากบุญ [15] สุนิภา ชินวุฒิ [16] ณฐพงศ์ คงใหม่ และคณะ [5] อาอีเสาะ เพ็งมูซอ [19]อุฬาริกา โยสิทธ์ิ [18] สุรศักดิ์ ภักดี 
และรุจิรา ดวงสงค์ [17] มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญ     
ทางสถิติ 3) ด้านความเช่ือ จาการศึกษาของ อุฬาริกา โยสิทธ์ิ [18] พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ด้านการรับรู้ สำหรับปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก จาก
การศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคฟันผุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ วิชุตา คมขำ [20] พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้
ความรุนแรงของโรคฟันผุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ณัฐธิดา พันพะสุกและคณะ [21] พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการ
รับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็ก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และการศึกษาของภาวิณี ดวงศรี [14] พบว่าการรับรู้ความรุนแรง การรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยนำเป็น
ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลทำให้เกิดความตระหนัก ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากต่อการแสดงพฤติกรรม ก่อให้เกิดความสามารถ
ในการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
3.ปัจจัยเอ้ือ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ในด้านปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วยปัจจัยการเข้าถึงบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มี

ประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) การเข้าถึงบริการทันตกรรม จาการศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] , ธิดารัตน์ แร่นาค [7] และการศึกษา
ของสุดารัตน์ กงแก้ว และคณะ [22] พบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ จาการศึกษของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] พบว่าการ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อทันตสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 3) ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร สำหรับปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง จาการศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา [13] อาอีเสาะ เพ็งมูซอ 
[19] ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ [12] นิมิตร เตชะวัชรีกุล [23] สุดารัตน์ กงแก้ว และคณะ [22] และการศึกษาของธนากร โตกิ่งแก้วและ
รุจิรา ดวงสงค์ [11] อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจาการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงบริการทันตกรรม การ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครอง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น  

 
4. ปัจจัยเสริม 
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุน ประกอบด้วยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม การ

ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง การได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ การได้รับแรงการสนับสนุนจากครอบครวั พบว่า
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การได้รับแรงสนับสนุนทาง

สังคม จากการศึกษาของนิมิตร เตชะวัชรีกุล [23] พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กเล็กของผู้ปกครอง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผู ้ปกครอง การศึกษาของสิริอนงค์ อ่ำพุทรา[13] และ              
ภาวิณี ดวงศรี [14] พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
3) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากการศึกษาของภาวิณี ดวงศรี [14] และการศึกษาของ           
จริยา พลเหี้ยมหาญ และคณะ [24] มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญ        
ทางสถิติ 4) การได้รับแรงการสนับสนุนจากครอบครัว จากการศึกษาของ จริยา พลเหี้ยมหาญ และคณะ [24] พบว่ามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเสริม การได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคม การได้รับแรงสนุนจากผู้ปกครอง การได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติทางพฤติกรรมทันตสุขภาพที่สามารถทำให้บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ในทางตรงข้ามหาก
ผู้ปกครองขาดการได้รับแรงสนับสนุนจะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทางทันตสุขภาพ 

 
บทสรุป 

จาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครอง พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครอง ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 
ความสัมพันธ์กับเด็ก รายได้ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 

สำหรับปัจจัยนำ ประกอบด้วยความรู้ ทันศคติ ความเชื่อ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าบริการทันตกรรม ปัจจัย
การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยเสริมการได้รับแรงสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 
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ตารางที่ 1 สรุปผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ ผู้ปกครอง 

ช่ือผู้แต่ง 
ปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
สิริอนงค์ อ่ำพุทรา, 2549 - x - x x - x / - - / / x x / / / x x x / 

นิติมิต เตชะวัชรีกุล, 2549 - x x x x x x x x x - - - - x - / / x x x 

ภาวิณี ดวงศร,ี 2552 - x x x - - x / - - x / x / x - - x / / x 

ธิดารัตน์ แร่นาค, 2553 - / - x x / / x x - - - - - / - x - - - - 

วิชุตา คมขำ, 2554 x x - x x x x - - - / / x x - - - - - -  

จรยิา พลเหีย้มหาญ และคณะ, 2556 x x - x x x x x - x x x x x - - - x x / / 

ปรญิญา จติอรา่ม และกลุนาถ มากบญุ, 2557 x x x x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

อุฬาริกา โยสิทธ์ิ, 2558 x x - x - x x / / / - - - - - - - - - - - 

สุนิภา ชินวุฒิ, 2558   - x - x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

ธนากร โตกิ่งแก้วและรุจิรา ดวงสงค,์ 2559  x x x x / x x x x - - - - - - - / - -   

ณฐพงศ์ คงใหม่ และคณะ, 2560  / x - x x x x x / - - - - - x x x x x - - 

อาอีเสาะ เพ็งมูซอ, 2560  x x x x x - x x / - - - - - - - / - - - - 

สุรศกัดิ์ ภักดี และรุจริา ดวงสงค,์ 2561  x x x x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

ณัฐธดิา พันพะสุกและคณะ, 2561  x x - x x x x x - - / / / / - - - - - - - 

สุดารตัน์ กงแก้ว และคณะ, 2561 x x x x x x x x x - - - - - / - / x - - - 

สุรีพร สุปินะ และคณะ, 2562  x / / / / x - x x - - - - - - - x - - - - 

ธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์, 2563  x / - / x / x - - - - - - - - - - - - - - 

ปาริฉัตร ถาวรวงษ์, 2564  x x x x x x / / x - - - - - - - - - - - - 

Chun-Hung Chu el al., 2012   - - - / x - / / - - - - - - x - - - - - - 

F.Salama el al., 2020  - / - / - - x / - x - - - - - - x - - - - 

หมายเหตุ A=เพศ, B=อายุ, C=สถานภาพ, D=ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง, E=อาชีพของผู้ปกครอง, F=ความสัมพันธ์กับเด็ก, 
G=รายได้ของผู้ปกครอง, H=ความรู้, I=ทัศนคติ, J=ความเชื่อ, K= การรับรู้โอกาสเสี่ยง, L=การรับรู้ความรุนแรง,       
M=การรับรู้ประโยชน์, N=การรับรู้อุปสรรค, O=การเข้าถึงบริการทันตกรรม, P=การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์, 
Q=การได้รับข้อมูลข่าวสาร , R=การได้รับการสนับสนุนทางสังคม , S=การได้รับการสนับสนุนจากผู ้ปกครอง ,             
T=การได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, U=การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว, /=ตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง, x=ตัวแปรดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง, - = ไม่มีการศึกษาตัวแปรดังกล่าว 
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ตารางที่ 1 สรุปผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ ผู้ปกครอง 

ช่ือผู้แต่ง 
ปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 
สิริอนงค์ อ่ำพุทรา, 2549 - x - x x - x / - - / / x x / / / x x x / 

นิติมิต เตชะวัชรีกุล, 2549 - x x x x x x x x x - - - - x - / / x x x 

ภาวิณี ดวงศร,ี 2552 - x x x - - x / - - x / x / x - - x / / x 

ธิดารัตน์ แร่นาค, 2553 - / - x x / / x x - - - - - / - x - - - - 

วิชุตา คมขำ, 2554 x x - x x x x - - - / / x x - - - - - -  

จรยิา พลเหีย้มหาญ และคณะ, 2556 x x - x x x x x - x x x x x - - - x x / / 

ปรญิญา จติอรา่ม และกลุนาถ มากบญุ, 2557 x x x x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

อุฬาริกา โยสิทธ์ิ, 2558 x x - x - x x / / / - - - - - - - - - - - 

สุนิภา ชินวุฒิ, 2558   - x - x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

ธนากร โตกิ่งแก้วและรุจิรา ดวงสงค,์ 2559  x x x x / x x x x - - - - - - - / - -   

ณฐพงศ์ คงใหม่ และคณะ, 2560  / x - x x x x x / - - - - - x x x x x - - 

อาอีเสาะ เพ็งมูซอ, 2560  x x x x x - x x / - - - - - - - / - - - - 

สุรศกัดิ์ ภักดี และรุจริา ดวงสงค,์ 2561  x x x x x x x / / - - - - - - - - - - - - 

ณัฐธดิา พันพะสุกและคณะ, 2561  x x - x x x x x - - / / / / - - - - - - - 

สุดารตัน์ กงแก้ว และคณะ, 2561 x x x x x x x x x - - - - - / - / x - - - 

สุรีพร สุปินะ และคณะ, 2562  x / / / / x - x x - - - - - - - x - - - - 

ธิดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์, 2563  x / - / x / x - - - - - - - - - - - - - - 

ปาริฉัตร ถาวรวงษ์, 2564  x x x x x x / / x - - - - - - - - - - - - 

Chun-Hung Chu el al., 2012   - - - / x - / / - - - - - - x - - - - - - 

F.Salama el al., 2020  - / - / - - x / - x - - - - - - x - - - - 

หมายเหตุ A=เพศ, B=อายุ, C=สถานภาพ, D=ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง, E=อาชีพของผู้ปกครอง, F=ความสัมพันธ์กับเด็ก, 
G=รายได้ของผู้ปกครอง, H=ความรู้, I=ทัศนคติ, J=ความเชื่อ, K= การรับรู้โอกาสเสี่ยง, L=การรับรู้ความรุนแรง,       
M=การรับรู้ประโยชน์, N=การรับรู้อุปสรรค, O=การเข้าถึงบริการทันตกรรม, P=การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์, 
Q=การได้รับข้อมูลข่าวสาร , R=การได้รับการสนับสนุนทางสังคม , S=การได้รับการสนับสนุนจากผู ้ปกครอง ,             
T=การได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, U=การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว, /=ตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง, x=ตัวแปรดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง, - = ไม่มีการศึกษาตัวแปรดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดช่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลืน่ไฟฟ้า ST ยกสูง การศึกษาครั้งน้ีทำการศึกษาจากบทความ
วิจัยที่เกี่ยงข้องในระดับชาติและนานาชาติจากฐานข้อมูล PubMed, Medline, Scopus, ThaiJo และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอภิมาน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 17 บทความ 
ซึ่งเป็นการศึกษาทางวิทยาการระบาดจำแนกเป็น Case control study, Cross-sectional study, Retrospective cohort 
study, และ Prospective study บทความวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาในกลุ่มประเทศยุโรป (แคนาดา) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
(อิหร่าน) ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาราเบีย) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทยและสิงคโปร์) เอเชียตะวันออก (จีน) จากการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด
คลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง พบว่า เพศชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี มีโอกาสต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศ
หญิงประมาณ 2.39 (OR = 2.39, 95% CI: 1.59 – 3.58) และเพศชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีโอกาสต่อการได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ประมาณ 4.40 เท่า (OR = 4.40, 95% CI: 3.07 – 6.31) โดยสรุปเพศชายที่มีอาการหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูงการได้รับยาละลายลิ่มเลือดช่าช้ากว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น 
บุคลากรทางการแพทย์ ควรพิจารณาปัจจัยด้านเพศของผู้ป่วยต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา และเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ และ
การเสียชีวิต ต่อไป 

 
คำสำคัญ: เพศ การได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า กลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง การวิเคราะห์

อภิมาน 
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Abstract 

The purpose of this systematic review was to determine the gender difference towards delayed in 
thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation myocardial infarction. The research 
articles were reviewed in both national and international database including: PubMed, Medline, Scopus, 
ThaiJo and related research articles. The meta-analysis was used to analyze in this study. Of these, 17 
research articles were found which is epidemiological studies such as case control study, cross-sectional 
study, retrospective cohort study and prospective study. Those research articles were studies in Southwest 
Asia (Iran), Middle East (Saudi Arabia), Southeast Asia (Thailand and Singapore) and East Asia (China). Gender 
difference towards delayed in thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation 
myocardial infarction was found. Male patients aged younger than 60  years were 2.39 time more likely to 
have delayed in thrombolytic medication (OR = 2.39, 95%CI: 1.59-3.58) and male patients aged greater than 
or equal to 60 years old were 4.40 times more likely to have delayed in thrombolytic medication (OR = 
4.40, 95%CI: 3.07-6.31). In summary, male patients with ST-segment elevation myocardial infarction were 
associated with the delayed in thrombolytic medication, compared to females. Therefore, medical 
profession should consider the patients’ gender toward receiving thrombolytic medication among patients 
with ST-segment elevation myocardial infarction in order to reduce complication, disability and death. 

 
Keyword: Gender, Delayed in Thrombolytic Medication among Patients with ST-Segment Elevation  

Myocardial Infarction (STEMI): Meta-Analysis 
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บทนำ 
องค์กรอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease: CVDs) เป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 17.9 ล้านคนเสียชีวิต จากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ในปี ค.ศ. 2019 มีการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 32 ของการเสียชีวิตทั่วโลกทั้งหมด ในจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ประมาณร้อยละ 
85 เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและปานกลาง จากรายงานช้ีให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยประมาณ 17 ล้านคนท่ีเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร (อายุต่ำกว่า 70 ปี) [1] และในปี พ.ศ. 2573 จะมีแนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตของคนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 23.6 
ล้านคน [2]  

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคลื่นไฟฟ้าชนิดยกสูง  (ST-segment elevation myocardial infraction: 
STEMI) เป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินและเป็นปัญหา สำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลกร่วมถึงประเทศไทย ซึ่งมีอัตราตายอยู่ในลำดับที่ 3 
ของประชาชนไทยมาตลอด หากผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เวลาในการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าส่งผลให้มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงขึ้น ปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 28.96 ต่อแสนประชากร หรือประมาณ 18,375 ราย ต่อปี [3] และคาดว่า
ประมาณร้อยละ 15–20 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคลื่นไฟฟ้าชนิดยกสูง จะเสียชีวิตก่อนมาถึง
โรงพยาบาล และส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 15.94 ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
ดังกล่าว คือ การรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุดภายใน 6 ชั่วโมง และได้รับการรักษาด้วยยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Agent) [4] 

ปัจจัยด้านเพศจะเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่าง
กันด้วย ความแตกต่างทางเพศทำให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่ แตกต่างกนักล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้และมีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั ้น แต่มีความ ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนั้นด้วย [6] ซึ ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคลื่นไฟฟ้าชนิด ST ยกสูง อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าปัจจัยด้านเพศ เพศมีความสัมพันธ์ต่อการล่าช้าหรือไม่ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถปุระสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศในกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อการได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการรักษาด้วยยายาละลายลิ่มเลือด เพื่อลดความรุนแรงของโรค และการเสียชีวิต ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรรมเป็นระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน โดยมีการ
ดำเนินการวิจัยดังนี ้1) การสืบค้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าในกลุ่มผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยการกำหนดคำสำคัญ (Keyword) เป็นกลุ่มคำ ได้แก่ ST- Elevate Myocardial Infarction; 
STEMI, Delayed Fibrinolysis หร ือ Delay Door-to-needle time 2) กำหนดแหล ่งส ืบค ้นบทความจากฐานข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล PubMed, Medline, Scopus, ThaiJo และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) จัดการเอกสารอ้างอิง
ของงานวิจัยทั้งหมดที่สามารถสืบค้นได้นำมาคัดกรอง งานวิจัยท่ีมีความซ้ำซ้อนและมีเกณฑ์ในการคัดเขา (Inclusion criteria) 
เป็นบทความวิจัยที่มศีึกษาปัจจัยด้านเพศที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง และเกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria)ในกรณีที่เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลา 
มากกวา 15 ปี 
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ผลจากการได้สืบคนงานวิจัยและผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว ามีงานวิจัยที่เกี่ยว 
ของทั้งหมด มีงานวิจัยวิจัย 40 เรื่อง เมื่อผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทำใหได้งานวิจัยจำนวน 7 เรื่อง 
ดังในแสดงภาพที่ 1 ดังนี ้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทบทวนงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์หลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความแตกต่างระหว่างเพศกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST ยกสูง จำแนกเป็นเพศที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี และอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ท่ีเข้า
รับการรักษายาละลายลิ่มเลือดล่าช้าล่าช้าและทันเวลา เป็นตัวแปรชนิดแจงนับประเภทสองตัวเลือก (Dichotomous 
outcome) วิเคราะห์ด้วยสถิติอภิมาน (Meta-analysis) นำเสนอผลการรวมข้อมูล (Pooled estimate) ในรูปของแผนภูมิ
ต้นไม้ (Forest plot) สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป Review Manager (RevMan) version 5.4 ทดสอบ
ความแตกต่างของผลการศึกษาระหว่างงานวิจ ัยแต่ละฉบับจะใช้ค ่า Cochrane statistic หรือ Q-statistic และค่า 
Percentage of inconsistency index (I2) เพื่อวัดความไม่เป็นเอกพันธ์ (Heterogeneity) ของแต่ละบทความวิจัยท่ีนำเข้ามา
วิเคราะห์ ในกรณีที่มี I2 มีค่าไม่เกินร้อยละ 25 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับสูง หาก I2 มีค่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีความ
เป็นเอกพันธ์ในระดับปานกลาง และ I2 มีค่าร้อยละ 75 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับต่ำหรือไม่มีความเป็นเอกพันธ์ 
ความต่างแบบกันที่พบนั้นปรากฏอย่างชัดเจน (มีนัยสำคัญ) งานวิจัยไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า I2 <25%) จะรวบรวม
ผลการวิจัยโดยใช้แบบจำลองคงที่ (Fixed effects model) หากงานวิจัยมีความแตกต่างกัน (ค่า I2 >25%) โดยแบบจำลองสุม่ 
(Random effects model) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมจำนวนจำนวน 7 บทความ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า 

โดยที่ ผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูงเพศชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ป ีโอกาสต่อ
การได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ประมาณ 2.39 (OR : 2.39, 95% CI : 1.59 – 3.58) เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ
หญิง ดังในแสดงภาพที่ 2 ดังนี้ 
  

คน้พบงานวจิยัจากการสบืคน้ทัง้หมด จ านวน 40 บทความ 

พจิารณาความซ ้าซอ้น 

พจิารณาตามหลกัเกณฑค์ดัเขา้-คดัออก 

พจิารณาตามระเบยีบวธิวีจิยั 

ซ ้าซอ้นจ านวน 2 บทความ 

คดัออก จ านวน 31 บทความ 

1.  

7 บทความ 
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ผลจากการได้สืบคนงานวิจัยและผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว ามีงานวิจัยที่เกี่ยว 
ของทั้งหมด มีงานวิจัยวิจัย 40 เรื่อง เมื่อผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทำใหได้งานวิจัยจำนวน 7 เรื่อง 
ดังในแสดงภาพที่ 1 ดังนี ้

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทบทวนงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์หลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความแตกต่างระหว่างเพศกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST ยกสูง จำแนกเป็นเพศที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี และอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ท่ีเข้า
รับการรักษายาละลายลิ่มเลือดล่าช้าล่าช้าและทันเวลา เป็นตัวแปรชนิดแจงนับประเภทสองตัวเลือก (Dichotomous 
outcome) วิเคราะห์ด้วยสถิติอภิมาน (Meta-analysis) นำเสนอผลการรวมข้อมูล (Pooled estimate) ในรูปของแผนภูมิ
ต้นไม้ (Forest plot) สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป Review Manager (RevMan) version 5.4 ทดสอบ
ความแตกต่างของผลการศึกษาระหว่างงานวิจ ัยแต่ละฉบับจะใช้ค ่า Cochrane statistic หรือ Q-statistic และค่า 
Percentage of inconsistency index (I2) เพื่อวัดความไม่เป็นเอกพันธ์ (Heterogeneity) ของแต่ละบทความวิจัยท่ีนำเข้ามา
วิเคราะห์ ในกรณีที่มี I2 มีค่าไม่เกินร้อยละ 25 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับสูง หาก I2 มีค่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีความ
เป็นเอกพันธ์ในระดับปานกลาง และ I2 มีค่าร้อยละ 75 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับต่ำหรือไม่มีความเป็นเอกพันธ์ 
ความต่างแบบกันที่พบนั้นปรากฏอย่างชัดเจน (มีนัยสำคัญ) งานวิจัยไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า I2 <25%) จะรวบรวม
ผลการวิจัยโดยใช้แบบจำลองคงที่ (Fixed effects model) หากงานวิจัยมีความแตกต่างกัน (ค่า I2 >25%) โดยแบบจำลองสุม่ 
(Random effects model) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการทบทวนวรรณกรรมจำนวนจำนวน 7 บทความ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า 

โดยที่ ผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูงเพศชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ป ีโอกาสต่อ
การได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ประมาณ 2.39 (OR : 2.39, 95% CI : 1.59 – 3.58) เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ
หญิง ดังในแสดงภาพที่ 2 ดังนี้ 
  

คน้พบงานวจิยัจากการสบืคน้ทัง้หมด จ านวน 40 บทความ 

พจิารณาความซ ้าซอ้น 

พจิารณาตามหลกัเกณฑค์ดัเขา้-คดัออก 

พจิารณาตามระเบยีบวธิวีจิยั 

ซ ้าซอ้นจ านวน 2 บทความ 

คดัออก จ านวน 31 บทความ 

1.  

7 บทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง ที่มีอายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 60 ปี ต่อการไดร้ับยาละลายลิม่เลือดล่าช้า 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมจำนวนจำนวน 7 บทความ พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า 

โดยที่ ผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูงเพศชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โอกาสต่อการได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ประมาณ 4.40 เท่า (OR : 4.40, 95% CI : 3.07 – 6.31) เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง 
ดังในแสดงภาพที่ 3 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง ท่ีมีอายุมากกว่า 60 

ปี ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า 
 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเพศ มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากลุ่มอาการหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่าเพศชายทั้ง 2 ช่วงอายุคือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไปมีโอกาสได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนเรามีอยู่ 2 ระยะ คือระยะแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 40 ปีซึ่งมี
ลักษณะเป็นไปในทางเจริญงอกงาม (Growth) เมื ่อพ้นวัยผู ้ใหญ่แล้วจะเข้าสู ่ระยะที่2 (หลังอายุ40 ปีขึ ้นไป) ซึ ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เสื่อมโทรม และไม่ปรากฏความเจริญงอกงาม (Degenerative Change) ทำให้เกิดความรู้นึกคิด การ
ตอบสนองที่ล่าช้า[5] จากการอายุที่มากขึ้น จะส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ รวมไปถึงหลอดเลือดโคโรนารีย์  มีประสิทธิภาพในการ
ทำงานลดลง เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) และตีบตันได้ง่ายมากข้ึนทำ ให้มีความเสี่ยงสูงขึ้น[7] 

เพศเป็นคุณลักษณะทางชีวภาพในมนุษย์ มันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพและสรีรวิทยารวมถึงโครโมโซมการ
แสดงออกของยีนระดับฮอร์โมนและการทำงานและกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ ทางเพศ เพศมักจะจัดประเภทเป็นชายหรือ
หญิง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะทางชีวภาพที่ประกอบด้วยเพศและวิธีการแสดงคุณลักษณะ  บทบาทพฤติกรรมการ
แสดงออกและตัวตนของเพศชาย เพศหญิงและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ มันมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้คนรับรู้ตัวเองและกัน
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และกันว่าพวกเขาทำหน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรและการกระจายอำนาจและทรัพยากรในสังคม เพศมักจะมีแนวคิดเป็น 
ไบนารี แต่ก็มีความหลากหลายอย่างมากในวิธีที่บุคคลและกลุม่เข้าใจประสบการณแ์ละแสดงออกเหล่านั้น [8] ลักษณะเพศมีทัง้
ด้านบวกและด้านลบ เพศชายมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ ได้แก่ ลักษณะของความเป็นผู้นำ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออก และอารมณ์รุนแรง กล้าตัดสินใจ ทันที ขาดความรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความใส่ใจใน
เรื่องสุขภาพ มีพฤติกรรมที่เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เพศหญิงมีพฤติกรรมที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ความเอาใจใส่ การมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ติดตามข่าวสาร รู้สึกมี
สิ่งผิดปกติจะรีบเข้ารักษา มีความอดทนสูง เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวเพศชายมีลักษณะที่เสี่ยงมากกว่าเป็นเพศหญิง จึงทำให้มี
ปัจจัยต่อการเกิดโรค ความปลอดภัย และความตระหนักน้อยกว่าเพศหญิงส่งผลต่อความล่าช้าที่จะตามมา [6] 

ในปี 2019 จากรายงาน WHO คิดเป็นร้อย 16% ของการเสียชีวิตทั้งหมดและตั้งแต่ปี 2000 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเสียชีวิตมากที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิต 8.9 ล้านคน [1] และประเทศไทยมีอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด 458 ต่อ
แสนประชาชากร พบอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจขาเลือดเฉียบพลัน 29.09 ต่อแสนประชากร การเข้าถึงการรักษาล่าช้าทำให้ 
อัตราการเสี่ยงเสียชีวิตสูง 28.96 ต่อแสนประชากร ทางกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าร้อยละ 15–20 ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงถึง ร้อยละ 15.94 อัตราการ
เสียจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง  พบว่า ปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 29.9 ต่อแสนประชากร และในปี พ.ศ.
2562 เพิ่มมาเป็น 43.7 ต่อแสนประชากร [7] โดยทางกระทรวงสาธารณสุขมีเกณฑ์เป้าหมายและโครงการพัฒนาระบบสขุภาพ 
สาขาโรคหัวใจ มีตัวช้ีวัดร้อยละเป้าหมายผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 
นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 จากการรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 เท่ากับร้อยละ 46.66 
ผลต่ำกว่าเกณฑ์ [3] เป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทย จุดแข็งของประเทศไทยมุ่งเน้นให้
ความรู้และเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีอาการร้าวไปตำแหน่ง กราม แขน นั่งพักให้นั่งพัก 
หากไม่ทุเลาให้รีบพบแพทย์ทันที แต่จุดอ่อนยังไม่มีการนำปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการศึกษาปัจจัยด้านเพศมาประยุกต์ใช้
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และกันว่าพวกเขาทำหน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรและการกระจายอำนาจและทรัพยากรในสังคม เพศมักจะมีแนวคิดเป็น 
ไบนารี แต่ก็มีความหลากหลายอย่างมากในวิธีที่บุคคลและกลุม่เข้าใจประสบการณแ์ละแสดงออกเหล่านั้น [8] ลักษณะเพศมีทัง้
ด้านบวกและด้านลบ เพศชายมพีฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ ได้แก่ ลักษณะของความเป็นผู้นำ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออก และอารมณ์รุนแรง กล้าตัดสินใจ ทันที ขาดความรับรู้ข่าวสาร ไม่มีความใส่ใจใน
เรื่องสุขภาพ มีพฤติกรรมที่เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เพศหญิงมีพฤติกรรมที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ความเอาใจใส่ การมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ติดตามข่าวสาร รู้สึกมี
สิ่งผิดปกติจะรีบเข้ารักษา มีความอดทนสูง เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวเพศชายมีลักษณะที่เสี่ยงมากกว่าเป็นเพศหญิง จึงทำให้มี
ปัจจัยต่อการเกิดโรค ความปลอดภัย และความตระหนักน้อยกว่าเพศหญิงส่งผลต่อความล่าช้าที่จะตามมา [6] 

ในปี 2019 จากรายงาน WHO คิดเป็นร้อย 16% ของการเสียชีวิตทั้งหมดและตั้งแต่ปี 2000 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเสียชีวิตมากที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิต 8.9 ล้านคน [1] และประเทศไทยมีอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด 458 ต่อ
แสนประชาชากร พบอัตราการเสียชีวิตโรคหัวใจขาเลือดเฉียบพลัน 29.09 ต่อแสนประชากร การเข้าถึงการรักษาล่าช้าทำให้ 
อัตราการเสี่ยงเสียชีวิตสูง 28.96 ต่อแสนประชากร ทางกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าร้อยละ 15–20 ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงถึง ร้อยละ 15.94 อัตราการ
เสียจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง  พบว่า ปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 29.9 ต่อแสนประชากร และในปี พ.ศ.
2562 เพิ่มมาเป็น 43.7 ต่อแสนประชากร [7] โดยทางกระทรวงสาธารณสุขมีเกณฑ์เป้าหมายและโครงการพัฒนาระบบสขุภาพ 
สาขาโรคหัวใจ มีตัวช้ีวัดร้อยละเป้าหมายผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 
นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 จากการรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 เท่ากับร้อยละ 46.66 
ผลต่ำกว่าเกณฑ์ [3] เป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทย จุดแข็งของประเทศไทยมุ่งเน้นให้
ความรู้และเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีอาการร้าวไปตำแหน่ง กราม แขน นั่งพักให้นั่งพัก 
หากไม่ทุเลาให้รีบพบแพทย์ทันที แต่จุดอ่อนยังไม่มีการนำปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการศึกษาปัจจัยด้านเพศมาประยุกต์ใช้
การพัฒนางาน และเฝ้าระวังให้เคร่งครัด และปัจจัยด้านเพศท่ีควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
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การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าใน 
ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
ซูไวบะฮ์ อาบู1* , ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์, สมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สืบค้นบทความวิจัยจากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ThaiJo, Google scholar, 
PubMed, Science Direct และบทความวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยบทความทางวิทยาการระบาดจำนวน 15 บทความ 
ครอบคลุมการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออก
กลาง จากการทบทวนจำแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะสว่น
บุคคล 2) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ 4) ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ อภิมาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82) อายุ (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64) โรคความดันโลหิตสูง (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23) โรคเบาหวาน (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36) การสูบบุหรี่ (OR = 
0.88, 95%CI: 0.82-0.95) ระดับการศึกษา (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87) วิธีการเดินทาง (OR = 0.61, 95%C: 0.50-0.74) 
และช่วงเวลาเกิดอาการ (OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา และลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ ความพิการและเสียชีวิตได้ 
 
ความสำคัญ : โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, การเข้ารับการรักษาล่าช้า, การวิเคราะห์อภิมาน 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สืบค้นบทความวิจัยจากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ThaiJo, Google scholar, 
PubMed, Science Direct และบทความวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยบทความทางวิทยาการระบาดจำนวน 15 บทความ 
ครอบคลุมการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออก
กลาง จากการทบทวนจำแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะสว่น
บุคคล 2) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ 4) ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ อภิมาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82) อายุ (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64) โรคความดันโลหิตสูง (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23) โรคเบาหวาน (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36) การสูบบุหรี่ (OR = 
0.88, 95%CI: 0.82-0.95) ระดับการศึกษา (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87) วิธีการเดินทาง (OR = 0.61, 95%C: 0.50-0.74) 
และช่วงเวลาเกิดอาการ (OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา และลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ ความพิการและเสียชีวิตได้ 
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Meta-Analysis on Factors Associated with Delayed Onset to Service among Patients with 
Acute Coronary Syndrome 

 
Suwaibah Arboo1*, Bhunyabhadh Chaiamay2, Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this meta-analysis was to investigate factor associated with delayed onset to service 
among patients with acute coronary syndrome. The research articles were searched in both national and 
international databases including: ThaiJo, Google scholar, Pubmed, Science Direct and related search articles. 
Of this, 15 epidemiological study articles were found covering the study in Southeast Asia, East Asia, West Asia, 
Europe, North America and Middle East. This article divided the factors into 4 categories such: 1) demographic 
characteristic factors, 2) previous history of illness, 3) health behavior factors and 4) family, socioeconomic 
factors. The results of meta-analysis showed that sex (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82), age (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64), hypertension (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23), diabetes, (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36), smoking (OR = 0.88, 
95%CI: 0.82-0.95), education levels (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87), route of transportation (OR = 0.61, 95%C: 0.50-
0.74) and timing onset of illness ( OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) were associated with delayed onset to service 
among patients with acute coronary syndrome. Therefore, medical and public health professions should 
concern those factors in the guideline of curative and in order to reduce the cardiac muscle damage, disability 
and death. 
 
Keywords : Acute coronary syndrome, Delayed onset to service, Meta-Analysis 
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บทนำ 
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute coronary syndrome, ACS) เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอาการโรคหลอดเลอืดแดงท่ีหัวใจ

ตีบ หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนาร ี(Coronary artery disease, CAD) หรือโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease, IHD) 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดช้ันในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น 
ผู้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50.00 [1] โดยมีอาการเจ็บหน้าอกที่เรียกว่า Angina pectoris 
อาการรุนแรงเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก (Rest angina) นานกว่า 20 นาที อาการสำคัญที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการเจ็บเค้นอก ใจ
สั่น เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม หมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลนั [2] มีระดับความรุนแรงมากขึ้นตัง้แต่ Unstable angina 
(UA), Non-ST elevated myocardial infarction (NSTEMI) และ ST- elevation myocardial infarction (STEMI) 

เป้าหมายหลักในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน คือการทำให้เกิดเลือด
กลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจใหม่เร็วท่ีสุด (Reperfusion treatment) การเข้ารับการรักษาล่าช้าส่งผลตอ่ความเสยีหายของกล้ามเนือ้
หัวใจ หากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนานเกิด 6 ชั่วโมง กล้ามเนื้อส่วนที่ขาดเลือดจะก้าวหน้าเป็นเนื้อตาย ( Infraction area) ที่ไม่
สามารถทำให้การไหลเวียนในกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาได้อีก [3] ดังนั้นจึงเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการเข้ารับการรักษาล่าช้า
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Patient delay) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ป่วยควรเข้าถึงการรักษาใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ใช้เวลาตั้งแต่เกิดอาการจนมาถึงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไม่เกิน 180 นาที เนื่องจากจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาของผู้ป่วยตามมา นับว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินรอดชีวิตหรือรอดจากความ
พิการได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบบวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้า
รับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) โดยทำการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทั ้งในระดับชาติและนานาขาติ ได้แก่ ThaiJo, Google Scholar, PubMed, Science Direct และทบทวนจาก
เอกสารบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นจากฐานข้อมูลตามระบบ 
PCO ดังนี้ 1) P (Population) หมายถึง ประชากรที่ศึกษา โดยกำหนดคำสืบค้น ได้แก่ “Acute coronary syndrome”, “ST- 
elevation myocardial infarction”, “Non ST- elevation myocardial infarction” 2  C (Comparison) ห ม า ย ถ ึ ง  เ ป็ น
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ที่มีการศึกษาใน 2 กลุ่ม ซึ่งไม่ได้กำหนดคำสืบค้น และ 3) O (Outcome) หมายถึง ผลลัพธ์ของการศึกษา 
“Delay Onset”, “Symptom to door delay”, “Prehospital delay” และคำสืบค้นภาษาไทย ได้แก่ “เข้ารับการรักษาล่าช้า” 
เชื่อมกับ “หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”, “คลื่นไฟฟ้าหัวใจเอสทียกสูง”, “คลื่นไฟฟ้าหัวใจเอสทีไม่ยกสูง” 

เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความวิจัย โดยพิจารณาเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1) เป็นงานวิจัยประเภท
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study) ที่มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (เข้ารับการรักษาล่าช้าและเข้ารับการรักษา
ทันเวลา) 2) รายงานผลการศึกษาหรือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2564 จนถึงปี พ.ศ. 2564 และ 3) รายงานหรือตีพิมพ์
ผลการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ส่วนการพิจารณาคัดบทความวิจัยออก (Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) 
การศึกษาที่ไม่ได้แสดงตัวเลข (จำนวน) ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา และ 2) ตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์หลักในการศึกษาครั้งนี ้ คือ การเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน จำแนกเป็นการเข้ารับการรักษาล่าช้าและทันเวลา เป็นตัวแปรชนิดแจงนับประเภทสองตัวเลือก (Dichotomous 
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บทนำ 
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute coronary syndrome, ACS) เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอาการโรคหลอดเลอืดแดงท่ีหัวใจ

ตีบ หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนาร ี(Coronary artery disease, CAD) หรือโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease, IHD) 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดช้ันในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น 
ผู้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50.00 [1] โดยมีอาการเจ็บหน้าอกที่เรียกว่า Angina pectoris 
อาการรุนแรงเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก (Rest angina) นานกว่า 20 นาที อาการสำคัญที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการเจ็บเค้นอก ใจ
สั่น เหงื่อออก เหนื่อยขณะออกแรง เป็นลม หมดสติหรือเสียชีวิตเฉียบพลนั [2] มีระดับความรุนแรงมากขึ้นตัง้แต่ Unstable angina 
(UA), Non-ST elevated myocardial infarction (NSTEMI) และ ST- elevation myocardial infarction (STEMI) 

เป้าหมายหลักในการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน คือการทำให้เกิดเลือด
กลับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจใหม่เร็วท่ีสุด (Reperfusion treatment) การเข้ารับการรักษาล่าช้าส่งผลตอ่ความเสยีหายของกล้ามเนือ้
หัวใจ หากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนานเกิด 6 ชั่วโมง กล้ามเนื้อส่วนที่ขาดเลือดจะก้าวหน้าเป็นเนื้อตาย ( Infraction area) ที่ไม่
สามารถทำให้การไหลเวียนในกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาได้อีก [3] ดังนั้นจึงเห็นว่า ปัจจัยที่มผีลต่อระยะเวลาการเข้ารับการรักษาล่าช้า
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Patient delay) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและภายนอก ผู้ป่วยควรเข้าถึงการรักษาใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ใช้เวลาตั้งแต่เกิดอาการจนมาถึงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไม่เกิน 180 นาที เนื่องจากจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาของผู้ป่วยตามมา นับว่าเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินรอดชีวิตหรือรอดจากความ
พิการได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบบวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้า
รับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) โดยทำการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทั ้งในระดับชาติและนานาขาติ ได้แก่ ThaiJo, Google Scholar, PubMed, Science Direct และทบทวนจาก
เอกสารบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นจากฐานข้อมูลตามระบบ 
PCO ดังนี้ 1) P (Population) หมายถึง ประชากรที่ศึกษา โดยกำหนดคำสืบค้น ได้แก่ “Acute coronary syndrome”, “ST- 
elevation myocardial infarction”, “Non ST- elevation myocardial infarction” 2  C (Comparison) ห ม า ย ถ ึ ง  เ ป็ น
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ที่มีการศึกษาใน 2 กลุ่ม ซึ่งไม่ได้กำหนดคำสืบค้น และ 3) O (Outcome) หมายถึง ผลลัพธ์ของการศึกษา 
“Delay Onset”, “Symptom to door delay”, “Prehospital delay” และคำสืบค้นภาษาไทย ได้แก่ “เข้ารับการรักษาล่าช้า” 
เชื่อมกับ “หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”, “คลื่นไฟฟ้าหัวใจเอสทียกสูง”, “คลื่นไฟฟ้าหัวใจเอสทีไม่ยกสูง” 

เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความวิจัย โดยพิจารณาเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1) เป็นงานวิจัยประเภท
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study) ที่มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (เข้ารับการรักษาล่าช้าและเข้ารับการรักษา
ทันเวลา) 2) รายงานผลการศึกษาหรือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2564 จนถึงปี พ.ศ. 2564 และ 3) รายงานหรือตีพิมพ์
ผลการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ส่วนการพิจารณาคัดบทความวิจัยออก (Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) 
การศึกษาที่ไม่ได้แสดงตัวเลข (จำนวน) ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา และ 2) ตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

สำหรับการวิเคราะห์ ผลลัพธ์หลักในการศึกษาครั้งนี ้ คือ การเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน จำแนกเป็นการเข้ารับการรักษาล่าช้าและทันเวลา เป็นตัวแปรชนิดแจงนับประเภทสองตัวเลือก (Dichotomous 

outcome) วิเคราะห์ด้วยสถิติอภิมาน (Meta-analysis) นำเสนอผลการรวมข้อมูล (Pooled estimate) ในรูปของแผนภูมิต้นไม้ 
(Forest plot) สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Review Manager (RevMan) version 5.4 ทดสอบความ
แตกต่างของผลการศึกษาระหว่างงานวิจัยแต่ละฉบับจะใช้ค่า Cochrane statistic หรือ Q-statistic และค่า Percentage of 
inconsistency index (I2) เพื่อวัดความไม่เป็นเอกพันธ์ (Heterogeneity) ของแต่ละบทความวิจัยที่นำเข้ามาวิเคราะห์ ในกรณีที่มี 
I2 มีค่าไม่เกินร้อยละ 25.00 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับสูง หาก I2 มีค่าร้อยละ 50.00 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ใน
ระดับปานกลาง และ I2 มีค่าร้อยละ 75.00 แสดงว่ามีความเป็นเอกพันธ์ในระดับต่ำหรือไม่มีความเป็นเอกพันธ์ ความต่างแบบกันที่
พบนั้นปรากฏอย่างชัดเจน (มีนัยสำคัญ) งานวิจัยไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า I2 < 25.00) จะรวบรวมผลการวิจัยโดยใช้แบบจำลอง
คงที่ (Fixed effects model) หากงานวิจัยมีความแตกต่างกัน (ค่า I2 >25.00) โดยแบบจำลองสุ่ม (Random effects model) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
จากการสืบค้นมีงานวิจัยที่ได้จากสืบค้น ทั้งหมดจำนวน 3,508 บทความ คัดเลือกบทความวิจัยที่ซ้ำกันออกจำนวน 2,265 

บทความ เหลือบทความวิจัยจำนวน 1,243 บทความ จากการพิจารณาช่ือเรื่องและบทคัดย่อทำให้มบีทความวิจัยถูกคัดออกจำนวน 
1,210 บทความ คงเหลือ 33 บทความ จากการพิจารณาจากบทความตามเกณฑ์การคัดเลือก พบว่า มีบทความวิจัยที่ผ่านการ
คัดเลือกและนำไปประเมินคุณภาพงานวิจัย จำนวน 15 บทความ ดังแสดงในภาพที ่1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 

รูปที่ 1 ผลการคัดเลือกงานวิจัย 
 

บทความวิจัยทั้ง 15 บทความ พบว่า เป็นบทความวิจัยที่ทำการศึกษาในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย สิงคโปร์ อินเดีย 
และมาเลเซีย) เอเชียตะวันออก (ไต้หวัน และจีน) เอเชียตะวันตก (อิหร่าน) ยุโรป (สวีเดน และออสเตรเลีย) อเมริกาเหนือ 
(สหรัฐอเมริกา) ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาราเบีย จอร์แดน และเลบานอน) สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษา
ล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ, 
อายุ) 2) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (สูบบุหรี่) และ 4) 
ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา,วิธีการเดินทาง, ช่วงเวลาเกิดอาการ) ดังแสดงในภาพที ่2-9 

 

3,508 บทความ สบืคน้จากฐานขอ้มลู 

1,243 บทความ ถูกคัดเลือก  
เพื่อพิจารณาจากช่ือเรื่องและบทคดัย่อ 

2,265 บทความ ถูกคดัออก  
เน่ืองจากซ ้ากนั  

33 บทความ คัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก  

18 บทความ ถูกคดัออก เน่ืองจาก 
การศกึษาทีไ่ม่ไดแ้สดงตวัเลข 
(จ านวน)  
ของกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษา (2 
กลุ่ม)  
ไม่สามารถน าวเิคราะหอ์ภมิาณได ้ 

15 บทความ ถูกคดัเลอืกเพื่อน ามาประเมนิ
คุณภาพงานวจิยัและน ามาวเิคราะหอ์ภมิาณ 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเพศต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัอายุต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุม่โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจยัการป่วยด้วยโรคความดันโลหติสูงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเพศต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัอายุต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุม่โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจยัการป่วยด้วยโรคความดันโลหติสูงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัการสูบบหุรี่ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัระดับการศึกษาต่อการเข้ารับการรักษาลา่ช้าในผู้ป่วยกลุม่โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัวิธีการเดินทางต่อการเข้ารบัการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัช่วงเวลาที่เกิดอาการต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
 

จาการศึกษา พบว่า เพศหญิง ลดโอกาสเข้าถึงรักษาล่าช้า ร้อยละ 27.00 การศึกษาในเตหะราน ประเทศอิหร่าน พบว่า
ผู้ป่วยเพศหญิงได้มีการขอความช่วยเหลือเร็วกว่าผู้ป่วยเพศชาย  อาจเป็นภาพสะท้อนของมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตระหว่างชายและหญิง ผู้หญิงอิหร่านเป็นกลุ่มของผู้ชมรายการวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ 
และมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่า [4] ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า เพศหญิงเข้ารับการรักษาล่าช้ากว่าเพศ
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ชาย เนื่องจากผู้ป่วยเพศหญิงอาจมีอาการนำที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อมาโรงพยาบาล โดยมีการรายงานว่า 
มีอาการปวดต้นคอ ไอ คลื่นไสอาเจียน แน่นท้อง และรู้สึกอ่อนเพลีย มีจำนวนเพียงเล็กน้อยที่จะรายงานว่าอาการที่เกิดเป็นอาการ
เจ็บหน้าอก [5] ในส่วนปัจจัยด้านอายุ พบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.52 
เท่า เนื่องจากอายุที่มากขึ้นหรือผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เสื่อมโทรม ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด การตอบสนองที่
ล่าช้า [6] และมีอาการที่ไม่ชัดเจน มีเพียงอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจวาย เช่น หอบเหนื่อย มากกว่าอาการเจ็บแน่น
หน้าอก การตอบสนองต่ออาการไม่ชัดเจน และจะรอให้อาการปวดมากจึงมารับบริการทีโ่รงพยาบาล [7]  

สำหรับปัจจัยด้านโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.26 เท่า และปัจจัยด้านโรคความดันโลหิตสูง  
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.15 เนื่องจากเป็นเหตุให้การรับรู้ความเจ็บปวดลดลง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บ
แน่นหน้าอกเลย (Silent myocardial infarction) อาการที่พบมักเป็น หอบ เหนื่อย หมดสติ อ่อนเพลีย เป็นต้น  [1] และพบว่า
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติการป่วยด้วยโรคเบาหวานมีความล่าช้าในการเข้ารับบริการ เนื่องจากความผิดปกติของโรค ที่ส่งผลให้เส้นประสาท
อักเสบทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บปวดหน้าอก [8] 

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ลดโอกาสเข้าถึงรักษาล่าช้า ร้อยละ 20.00 เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่สูบ
บุหรี ่คือบุคคลที่มีการดูแลสุขภาพและมีความตระหนักด้านสุขภาพอยู ่แล้ว พอมีอาการเจ็บป่วยจะรีบเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยที่ปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยท่ี
มีระดับการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตร ลดโอกาสเข้าถึงล่าช้า ร้อยละ 27.00 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ได้มากข้ึน เรียนรู้ด้วยตัวเองจากช่องทางต่างๆในระบบออนไลน์มากข้ึน ในส่วนปัจจัยด้านวิธีการเดินทาง พบว่า วิธีการเดินทางด้วย
วิธีอื่น (Private transport, Public transport) ลดโอกาสเข้าถึงล่าช้า ร้อยละ 39.00 ซึ่งการศึกษาอาจมีความแตกต่างทางลักษณะ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านช่วงเวลาเกิดอาการ พบว่า 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการในช่วงเวลากลางคืน ลดโอกาสเข้าถึงการรักษาล่าช้า ร้อยละ 30.00 เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการในเวลากลางคืน และ
ตัดสินใจเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เร็วอาจจะเกี่ยวข้องกับการจราจรในช่วงเวลากลางคืนมีความสะดวก ไม่ติดขัดร่วมด้วย[9]  
 

สรุปผลการวิจัย 
โดยสรุป ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ , อายุ) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (โรคความดันโลหิตสูง , 

โรคเบาหวาน) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (สูบบุหรี่) และปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา, วิธีการ
เดินทาง, ช่วงเวลาเกิดอาการ) มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประกอบการศึกษาในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการมาถึงโรงพยาบาลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการและเสียชีวิตได้  
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ชาย เนื่องจากผู้ป่วยเพศหญิงอาจมีอาการนำที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อมาโรงพยาบาล โดยมีการรายงานว่า 
มีอาการปวดต้นคอ ไอ คลื่นไสอาเจียน แน่นท้อง และรู้สึกอ่อนเพลีย มีจำนวนเพียงเล็กน้อยที่จะรายงานว่าอาการที่เกิดเป็นอาการ
เจ็บหน้าอก [5] ในส่วนปัจจัยด้านอายุ พบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.52 
เท่า เนื่องจากอายุที่มากขึ้นหรือผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เสื่อมโทรม ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด การตอบสนองที่
ล่าช้า [6] และมีอาการที่ไม่ชัดเจน มีเพียงอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจวาย เช่น หอบเหนื่อย มากกว่าอาการเจ็บแน่น
หน้าอก การตอบสนองต่ออาการไม่ชัดเจน และจะรอให้อาการปวดมากจึงมารับบริการทีโ่รงพยาบาล [7]  

สำหรับปัจจัยด้านโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.26 เท่า และปัจจัยด้านโรคความดันโลหิตสูง  
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้า 1.15 เนื่องจากเป็นเหตุให้การรับรู้ความเจ็บปวดลดลง อาจทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บ
แน่นหน้าอกเลย (Silent myocardial infarction) อาการที่พบมักเป็น หอบ เหนื่อย หมดสติ อ่อนเพลีย เป็นต้น  [1] และพบว่า
ผู้ป่วยท่ีมีประวัติการป่วยด้วยโรคเบาหวานมีความล่าช้าในการเข้ารับบริการ เนื่องจากความผิดปกติของโรค ที่ส่งผลให้เส้นประสาท
อักเสบทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บปวดหน้าอก [8] 

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ลดโอกาสเข้าถึงรักษาล่าช้า ร้อยละ 20.00 เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่สูบ
บุหรี ่คือบุคคลที่มีการดูแลสุขภาพและมีความตระหนักด้านสุขภาพอยู ่แล้ว พอมีอาการเจ็บป่วยจะรีบเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว สำหรับปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยทีป่ัจจัยด้านการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยท่ี
มีระดับการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตร ลดโอกาสเข้าถึงล่าช้า ร้อยละ 27.00 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ได้มากข้ึน เรียนรู้ด้วยตัวเองจากช่องทางต่างๆในระบบออนไลน์มากข้ึน ในส่วนปัจจัยด้านวิธีการเดินทาง พบว่า วิธีการเดินทางด้วย
วิธีอื่น (Private transport, Public transport) ลดโอกาสเข้าถึงล่าช้า ร้อยละ 39.00 ซึ่งการศึกษาอาจมีความแตกต่างทางลักษณะ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านช่วงเวลาเกิดอาการ พบว่า 
ผู้ป่วยท่ีมีอาการในช่วงเวลากลางคืน ลดโอกาสเข้าถึงการรักษาล่าช้า ร้อยละ 30.00 เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการในเวลากลางคืน และ
ตัดสินใจเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เร็วอาจจะเกี่ยวข้องกับการจราจรในช่วงเวลากลางคืนมีความสะดวก ไม่ติดขัดร่วมด้วย[9]  
 

สรุปผลการวิจัย 
โดยสรุป ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ , อายุ) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (โรคความดันโลหิตสูง , 

โรคเบาหวาน) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (สูบบุหรี่) และปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (ระดับการศึกษา, วิธีการ
เดินทาง, ช่วงเวลาเกิดอาการ) มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประกอบการศึกษาในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการมาถึงโรงพยาบาลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการและเสียชีวิตได้  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง: การทบทวนวรรณกรรม 
 

จันทราวรรณ แก้วดุก1*, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเรว็และมคีวามเสีย่งสูงต่อการเกิดโรคตา่ง ๆ ผู้สูงอายุมากกว่า
ครึ่งหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และเป็นสาเหตุหลักที่นำมาสู่การสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 
นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องระยะยาวโดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2) ปัจจัยนำ ประกอบด้วย ความรู้
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง และทัศนคติของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่ งพิง 3) ปัจจัยเสริม 
ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากชุมชน  การติดตามงานจาก
เจ้าหน้าท่ี การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน 4) ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ การฝึกอบรม 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ต่อไป 
 
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง, ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง, สมรรถนะ 
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Factor Associated with Competency of Caregivers Taking Care Dependency Older 
Persons: Literature Review 

 
Chanthrawan Kaewduk1*, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

Older Persons is an age of physiological change rapidly and susceptibility to diseases. Half of older 
persons  has non-communicable diseases and cause of losing daily activities resulting to incurable disability 
which they need to long term care by care givers of dependency older persons , who were trained in ageing 
care. The purpose of this article was to review factors associated with competency of care givers taking care 
dependency older persons . This article showed factors associated with the competency of care givers taking 
care dependency older persons including; 1) demographic characteristics consisted of sex, age religious, 
income, occupation, education level, timing of caring dependency older persons , experience of caring and 
number of year of being health volunteers; 2) predisposing factors consisted of knowledge givers and 
attitude of care givers; 3) reinforcing factors consisted of family support, family corroboration, community 
acceptance, monitoring of staff, and staff and community organization supports; 4) enabling factors consisted 
of materials and tools, training, working environment, income, receiving information. Therefore, those factors 
need to be concerns which associated with competency of care givers taking care dependency older persons  
in order to be guideline of improvement the competency and working among care givers efficiently. 

Keywords: Dependency Older Persons, Caregivers Taking Care Dependency Older Persons, Competency 
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บทนำ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุเป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

[1] ระหว่างปีพ.ศ.2563–2583 ประชากรเยาว์วัยจะลดลง ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ปีพ.ศ.2562 เป็นปีแรกที่
ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก สำหรับประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี จะค่อยๆลดลงจาก  
43 ล้านคนในปีพ.ศ.2563 เหลือเพียง 36 ล้านคนในปีพ.ศ.2583 อัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อประชากรสูงอายุจะลดลง
จาก 3.6 คน เหลือเพียง 1.8 คน  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเพิ่มภาระให้สังคมต้องรับผิดชอบในการดูแล
ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล และบางส่วนถูกทอดทิ้ง เกิดการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง มีอาการเสื่อม  
ทั ้งทางด้านร่างกายและจิตใจจนต้องอยู ่ในภาวะพึ ่งพิง  ดังนั ้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคมและ 
ด้านสาธารณสุข จึงเป็นปัญหาที่แตกต่างจากคนในวัยอ่ืน  

ในปี พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินการประเมินคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแล (Barthel ADL index) จำนวน 
177,698 ราย และพบว่ามากกว่าครึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 คือ ติดบ้านเคลื่อนไหวเองได้บ้างและอาจมีปัญหาการกินหรือ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง (ร้อยละ 57.98) ประมาณ 1 ใน 5 เป็นกลุ่มที่ 2 ติดบ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ 
1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง (ร้อยละ 18.52) กลุ่มที่ 3 ติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ และอาจมีปัญหาการ
กินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง (ร้อยละ 15.83) และกลุ่มที่ 4 ติดเตียงเหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต (ร้อยละ 7.66) [2] 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปรากฎต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่
ศักยภาพในการดูแลของครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงลดลง ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงขาดผู้ดูแล และถูกทอดทิ้ง แม้ว่าในครอบครัวที่
มีผู้ดูแลก็จะเป็นภาระของผู้ดูแลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องอาศัยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ยังขาด
ความรู้และปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผนการดูแลที่ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสขุมอบหมายให้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บทความวิชาการครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ต่อไป 
 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งน้ีได้ทำการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สมรรถนะ

ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 – 2564 บนฐานข้อมูล Google 
Scholar (https://.scholar.google.com) และ ThaiJo (https://www.tci-thaijo.org) โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญ ภาษาไทย 
คือ “ผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง”, “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง และคำสืบค้นภาษาอังกฤษ คือ “Caregiver”, “Elderly 
Dependency” จากการสืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องพบบทความวิจัย จำนวน 265 บทความ คัดบทความวิจัยที่มีเนื้อหาไม่
เกี่ยวข้องออก จำนวน 246 บทความ คงเหลือจำนวน 19 บทความ [3-20] ซึ่งจำแนกรูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา จำนวน 17 บทความ การวิจัยเชิงสำรวจ จำนวน 1 บทความ และวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 1 บทความ จำแนกเป็น
การศึกษาในประเทศไทย 18 บทความ และต่างประเทศ ประเทศจีน จำนวน 1 บทความ  
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จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ช่วยเหลอืดูแลผุสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง พบว่า ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผุ้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล 2) ปัจจัยนำ 3) ปัจจัยเสริม 4) ปัจจัยเอื้อ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้ 

 
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง ซึ่งปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประสบการณ์ในการดูแลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่การศึกษาของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล [4] พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที ่ผ่านการอบรมในการดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง  สำหรับปัจจัยด้านอายุ  
จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแล
ระยะยาว จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อการการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว   
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านศาสนา จากการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว [6]  
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูงกับทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในส่วนปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบระยะยาว สำหรับปัจจัยด้านอาชีพ พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล  โดยที่การศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า อาชีพมีอิทธิพลต่อ 
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ปัจจัยด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] และการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า 
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ปัจจัยด้านระยะเวลา
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง จากการศึกษาของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ [4] ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า ระยะเวลามีความสัมพันธ์ต่อการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยพบว่าระยะเวลาการดูแลผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันน้อยและมีทิศทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
พบว่า เป็นปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงของผู ้ดูแล โดยที ่การศึกษาของ  
จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่
ผ่านการอบรมในการดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านจำนวนปีของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากการศึกษาของ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ [7] พบว่า จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านอย่างนัยสำคัญทางสถิติ  
และจากการศึกษาจากต่างประเทศในประเทศจีนของ Huijun Zhang [8] พบว่า อายุงานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความสามารถของตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ช่วยเหลอืดูแลผุสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง พบว่า ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผุ้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล 2) ปัจจัยนำ 3) ปัจจัยเสริม 4) ปัจจัยเอื้อ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้ 

 
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง ซึ่งปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประสบการณ์ในการดูแลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่การศึกษาของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล [4] พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที ่ผ่านการอบรมในการดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง  สำหรับปัจจัยด้านอายุ  
จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแล
ระยะยาว จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อการการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว   
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพงิ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านศาสนา จากการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว [6]  
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูงกับทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในส่วนปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบระยะยาว สำหรับปัจจัยด้านอาชีพ พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล  โดยที่การศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า อาชีพมีอิทธิพลต่อ 
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ปัจจัยด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] และการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า 
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ปัจจัยด้านระยะเวลา
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง จากการศึกษาของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ [4] ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า ระยะเวลามีความสัมพันธ์ต่อการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยพบว่าระยะเวลาการดูแลผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันน้อยและมีทิศทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
พบว่า เป็นปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงของผู ้ดูแล โดยที ่การศึกษาของ  
จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่
ผ่านการอบรมในการดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านจำนวนปีของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากการศึกษาของ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ [7] พบว่า จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านอย่างนัยสำคัญทางสถิติ  
และจากการศึกษาจากต่างประเทศในประเทศจีนของ Huijun Zhang [8] พบว่า อายุงานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความสามารถของตนเองของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

 

2. ปัจจัยนำ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยนำเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง   

ซึ่งปัจจัยนำ ประกอบด้วย ความรู้ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และทัศนคติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความรู้ จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีอิทธพิลต่อ
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการศึกษา
ของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ [9] พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแล โดยพบว่า ความรู้มี
ความส ัมพ ันธ์ เช ิ งบวกในระด ับต ่ ำก ับการปฏ ิบ ัต ิ ในการด ูแลผ ู ้ ส ู งอาย ุ  ป ัจจ ัยด ้ านท ัศนคติ  การศ ึกษาของ 
เพ็ญนภา มะหะหมัด [10] , ชนายุส คำโสม [3], จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของ นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ [9] 
พบว่า ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ โดยพบว่า ทัศคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับต่ำกับการปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุของกลุ่มผู้ดูแล  

 
3. ปัจจัยเสริม 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

ซึ่งปัจจัยเสริม ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากชุมชน  
การติดตามงานจากเจ้าหน้าท่ี และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว จากการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัว 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลสูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
และจากการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว [6] พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โดยพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยด้าน 
ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว สำหรับปัจจัยด้านความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล โดยที่การศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า ความร่วมมือจาก
ผู้สูงอายุและครอบครัวมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาวอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

ปัจจัยด้านการยอมรับจากชุมชน จากการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับจากชุมชน พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล โดยท่ีการศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่า การยอมรับจากชุมชนมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบการดูแลระยะยาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้าน
การติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ จากการศึกษาปัจจัยด้านการติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ  
การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแล โดยที่ การศึกษาของ ชนายุส คำโสม [3] พบว่าการติดตามงานจาก
ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลในระบบ 
การดูแลระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน จากการศึกษาของ  
ชนายุส คำโสม [3] พบว่า การสนับสนุนจากองค์กรในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
ผู้ดูแล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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4. ปัจจัยเอื้อ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่ง

ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื ่องมือ จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า เครื ่องมือเครื ่องใช้มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และจากการศึกษาของ สุภาพร เจือมา [11] พบว่า 
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปัจจัยด้าน
การฝึกอบรม การศึกษาของจีราวรรณ นามพันธ์ [5] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมใน 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลใน 
การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทวิช วงค์ไชยชาญ [12] พบว่า สภาพการทำงานมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏบิัติงานของผู้ช่วยเหลอื
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ปัจจัยด้านผลตอบแทน จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์  [5] พบว่า ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทวิช วงค์ไชยชาญ [14] พบว่า 
ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร จากการศึกษาของ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ [9] พบว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

พบว่า ยังให้ผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันในหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประสบการณ์ในการดูแลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนปีของการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปัจจัยนำ ได้แก่ ทัศคติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ความรู้ของ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  

สำหรับปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว และความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากชุมชน การติดตามงานจากเจ้าหน้าที่  
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน ในส่วนของปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  
การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของ  
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวบุคลากรสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิงควรคำนึงถึงปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยเสริมและปัจจัยเอื ้อ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในมุมมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่
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4. ปัจจัยเอื้อ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่ง

ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื ่องมือ จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า เครื ่องมือเครื ่องใช้มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และจากการศึกษาของ สุภาพร เจือมา [11] พบว่า 
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปัจจัยด้าน
การฝึกอบรม การศึกษาของจีราวรรณ นามพันธ์ [5] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมใน 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลใน 
การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์ [5] พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทวิช วงค์ไชยชาญ [12] พบว่า สภาพการทำงานมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏบิัติงานของผู้ช่วยเหลอื
ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ปัจจัยด้านผลตอบแทน จากการศึกษาของ จีราวรรณ นามพันธ์  [5] พบว่า ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทวิช วงค์ไชยชาญ [14] พบว่า 
ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร จากการศึกษาของ นิชนันท์ สุวรรณกูฏ [9] พบว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

พบว่า ยังให้ผลการศึกษาที่ขัดแย้งกันในหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประสบการณ์ในการดูแลดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวนปีของการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปัจจัยนำ ได้แก่ ทัศคติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ความรู้ของ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  

สำหรับปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว และความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากชุมชน การติดตามงานจากเจ้าหน้าที่  
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน ในส่วนของปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  
การฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของ  
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวบุคลากรสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิงควรคำนึงถึงปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยเสริมและปัจจัยเอื ้อ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในมุมมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่

ได้รับการดูแลจากผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง เพื ่อนำไปเปรียบเทียบกับการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงที่ประเมินตนเอง 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธส์มรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 
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จันทิมา บันลือฤทธิ์, 2558                      

ศิริรักษ์ เกียรติเฉลิมพร, 2559                      

เจริญชัย หมื่นห่อ, 2559                      

กิตติพร เนาวส์ุวรรณ, 2560                      

สุภาพร เจือมา, 2561                      

เพ็ญนภา มะหะหมัด, 2561                      

กัญญา ศรีประยรู, 2562                      

นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, 2562                      

ทวิช วงค์ไชยชาญ, 2562                      

ชนายุส คำโสม, 2562                      

อานนท์ แก้วบำรุง, 2562                      

จีราวรรณ นามพันธ์, 2563                      

นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, 2563                      

ศักดิ์สิทธ์ิ บ่อแก้ว, 2563                      

สุขศิริ ประสมสุข, 2563                      

นิชนันท์ สุวรรณกฏู, 2564                      

ภคมน สมศรี, 2564                      

สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน                      

Huijun Zhang, 2019                      

หมายเหตุ A = เพศ, B = อาย,ุ C = ศาสนา, D = รายได้, E = อาชีพ, F = ระดับการศึกษา, G = ระยะเวลาในการดูแลผู้สงูอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง, H = ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, I = จำนวนปีของการเป็นอสม., J = ความรู้,  
K = ทัศนคติ, L = การสนับสนุนจากครอบครัว, M = ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว, N = การยอมรัยจาก
ชุมชน, O = การติดตามงานจากเจ้าหน้าที่, P = การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และองค์กรในชุมชน, Q = วัสดุอปุกรณ์
และเครื่องมือ, R = การฝึกอบรม, S = สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, T = ผลตอบแทน, U = การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร, √ = มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ × = ไม่มี
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
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ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และโรคประจำตัว ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ประกอบด้วย 
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Quality of Work Life of Thai Health Personnel: A Systematic Review 
Sarawut Pumrin1* Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this systematic review was to review the factors relate to quality of work life of Thai 
health personnel. This systematic review search in Thailand research article from the database in Google 
Scholar and ThaiJo been published during 2011 to 2021. It was found 20 research articles by factor related 
to quality of work life of Thai health personnel is demographic characteristic factor consisted of age, work 
experience, position salary and congenital disease; job characteristic factors consisted skill variety, task 
Identity, task significance, autonomy of work, feedback of work; Organizational Climate factors consisted 
structure, individual responsibility, warmth, support, reward and punishment, conflict and tolerance for 
conflict, performance standard, organizational identity and loyalty and risk taking include factors related to 
the organizational commitment. Therefore, the executive under the Ministry of Public Health should 
consider factors related to quality of work life of Thai health personnel for use guideline for planning to 
improve the quality of work life of Thai health personnel. 
 

บทนำ 
ในปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการทำงาน ซึ่งการทำงานเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ 

สามารถเรียนรู้แนวความคิดได้หลากหลาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านผลงานท่ีได้ลงมือปฏิบัติ 
โดยการทำงานที่มีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่าพึงพอใจมีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ  [1] อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
กระตือรือล้นมุ่งที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้นั้น เกิด
จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ [2] โดยองค์กรมีหน้าที่ในการส่งเสริมปัจจัยทางบวกในการทำงาน 
สร้างความสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน และบรรลุเป้าหมายองค์กร [3] 

กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง โดยมีนโยบายพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีการบริการที่เชื่อมโยง เน้นความครอบคลุม โดยการบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ มุ่งเน้นการบริการที่ครอบคลุมและผสมผสาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ 
ดูแลสุขภาพท่ีบ้านและในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  

คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of work life) ของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการทำงานให้มีแรงจูงใจในการ
ทำงาน โดยนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กร ต้องสามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรและผสาน
ความต้องการนั้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง งาน และองค์กร ส่งเสริมสุขภาพจิตมี
ความสุขในการทำงาน ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทำงานขององค์กร [4] การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลการถือเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพและประสทิธิผลของงาน รวมถึงความสำเร็จขององค์กร [5] 
คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นลักษณะของการทำงานท่ีตอบสนองความต้องการและความปราถนาของบุคคล โดยพิจารณาความ
เป็นบุคคล หรือสังคมขององค์กร ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ [6] การทำงานของบุคลากรสาธารณสุขมีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข บทความวิช าการครั้งนี้ จึงทำการทบทวนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุข 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) มีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) 

การสืบค้นบทความวิจัย โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญภาษาไทย คือ “คุณภาพชีวิตการทำงาน” “บุคลากร”และ “สาธารณสุข” 
2 )  กำหนดแหล ่ งส ื บค ้นบทความจากฐานข ้อม ู ล  Google Scholar (http://scholar.google.com) และ  ThaiJo 
(http://www.tci-thaijo.org) ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 3) คัดกรองงานวิจัยท่ีมีความซ้ำซ้อน โดย
กำหนดเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) เป็นบทความที่มีการรายงานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทย 

 
ผลการทบทวนวรรณกรรม 

การสืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องพบบทความวิจัย จำนวน 80 บทความ คัดบทความวิจัยที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขออกจำนวน 42  บทความ มีผลการศึกษาท่ีทำการศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 18 บทความ คงเหลือจำนวน 20 บทความ ในจำนวน
นี้พบการศึกษาความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาในประเทศไทย จำแนกเป็นการศึกษาในภาคเหนือ จำนวน 2 บทความ ภาค
ตะวันออก จำนวน 3 บทความ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 บทความ ภาคกลาง จำนวน 5 บทความ ภาคใต้ จำนวน 5 
บทความ ศึกษาทั่วประเทศไทย จำนวน 1 บทความ และไม่มีระบุพ้ืนท่ีทำการศึกษา จำนวน 1 บทความ จากการทบทวนพบวา่ 
บุคลากรสาธารณสุขมีหลากหลายสายงาน ทั้งสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน 

สำหรับเครื่องมือการวัดคุณภาพชีวิตการทำงานจำแนกตามทฤษฎีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงาน จากการสืบค้น
บทความวิจัยที่เกี ่ยวข้องส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานตามทฤษฎีของ Walton ซึ่งได้กำหนด
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทำงานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการทาง
สังคมและทำงานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว  และ 8) ความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานตามทฤษฎีของ Huse and Cummings ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทำงานเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้ ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) สภาพสถานท่ี
ทำงานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) โอกาสพัฒนาความสามารถ 4) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 5) ความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 6) การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค 7) ความสมดุลระหว่างเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัว 8) ความภูมิใจ
ในองค์กร นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานแบบอื่น ๆ ที่ใช้วัดระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
สาธารณสุข เช่น ทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’s two-factor theory) และมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

สำหรับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน
ด้วยแบบวัดตามทฤษฎี Walton และแบบวัดตามทฤษฎีของ Huse and Cummings ยกเว้นการศึกษาของ กสิพันธุ์ เมือง
อินทร์ ที่ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL [7] เนื่องจากแบบวัดได้ให้ความสำคัญของปัจจัยทางด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ ซึ่งแตกต่างกับแบบวัดตามทฤษฎี Walton และแบบวัดตามทฤษฎีของ Huse and Cummings 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข บทความวิช าการครั้งนี้ จึงทำการทบทวนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุข 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) มีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) 

การสืบค้นบทความวิจัย โดยใช้คำค้นหรือคำสำคัญภาษาไทย คือ “คุณภาพชีวิตการทำงาน” “บุคลากร”และ “สาธารณสุข” 
2 )  กำหนดแหล ่ งส ื บค ้นบทความจากฐานข ้อม ู ล  Google Scholar (http://scholar.google.com) และ  ThaiJo 
(http://www.tci-thaijo.org) ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 3) คัดกรองงานวิจัยท่ีมีความซ้ำซ้อน โดย
กำหนดเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) เป็นบทความที่มีการรายงานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทย 

 
ผลการทบทวนวรรณกรรม 

การสืบค้นบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องพบบทความวิจัย จำนวน 80 บทความ คัดบทความวิจัยที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขออกจำนวน 42  บทความ มีผลการศึกษาท่ีทำการศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 18 บทความ คงเหลือจำนวน 20 บทความ ในจำนวน
นี้พบการศึกษาความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาในประเทศไทย จำแนกเป็นการศึกษาในภาคเหนือ จำนวน 2 บทความ ภาค
ตะวันออก จำนวน 3 บทความ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 บทความ ภาคกลาง จำนวน 5 บทความ ภาคใต้ จำนวน 5 
บทความ ศึกษาทั่วประเทศไทย จำนวน 1 บทความ และไม่มีระบุพ้ืนท่ีทำการศึกษา จำนวน 1 บทความ จากการทบทวนพบวา่ 
บุคลากรสาธารณสุขมีหลากหลายสายงาน ทั้งสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน 

สำหรับเครื่องมือการวัดคุณภาพชีวิตการทำงานจำแนกตามทฤษฎีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงาน จากการสืบค้น
บทความวิจัยที่เกี ่ยวข้องส่วนใหญ่ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานตามทฤษฎีของ Walton ซึ่งได้กำหนด
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทำงานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การบูรณาการทาง
สังคมและทำงานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตยในองค์กร 7) ความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว  และ 8) ความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานตามทฤษฎีของ Huse and Cummings ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทำงานเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้ ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) สภาพสถานท่ี
ทำงานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) โอกาสพัฒนาความสามารถ 4) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 5) ความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 6) การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค 7) ความสมดุลระหว่างเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัว 8) ความภูมิใจ
ในองค์กร นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทำงานแบบอื่น ๆ ที่ใช้วัดระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
สาธารณสุข เช่น ทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’s two-factor theory) และมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

สำหรับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่วัดคุณภาพชีวิตการทำงาน
ด้วยแบบวัดตามทฤษฎี Walton และแบบวัดตามทฤษฎีของ Huse and Cummings ยกเว้นการศึกษาของ กสิพันธุ์ เมือง
อินทร์ ที่ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL [7] เนื่องจากแบบวัดได้ให้ความสำคัญของปัจจัยทางด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ ซึ่งแตกต่างกับแบบวัดตามทฤษฎี Walton และแบบวัดตามทฤษฎีของ Huse and Cummings 

จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขไทยจำแนก
ออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร 2) ปัจจัยคุณลักษณะงาน 3) ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 4) 
ปัจจัยความผูกพันธ์ต่อองค์กร ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร 
จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ

บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย อาย ุประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน โรคประจำตัว 
สำหรับปัจจัยด้านอายุ จากการศึกษาคุณภาชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย  [8] 

พบบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความผูกพันธ์ต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลยุพราช
สระแก้ว [9] สำหรับปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุมชนในประเทศไทย [8] พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน (p-value < 
0.05) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหรือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว หากมีการปฏิบัติงานเป็นทีมมีการ
ช่วยเหลือกันภายในองค์กรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานได้ดีเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พยาบาล ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร [10] 

ในส่วนปัจจัยจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว [9] การศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า [11] และโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร [12] ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) และปัจจัยด้านตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานการศึกษาปัจจัยตำแหน่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน [13] (p-value < 
0.05) สอดคล้องกับการการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลกง
หรา จังหวัดพัทลุง [14] แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหน้าท่ีในการทำงานีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน เนื่องจากความแตกต่างของ
ตำแหน่งส่งผลถึงความแตกต่างของค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานในระดับที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้ ปัจจัยรายได้ จากการศึกษาในโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง [14] พบว่า บุคลากรที่มีรายได้มากกว่า 
16,000 บาท มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน (p-value < 0.05) การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [7] และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ [15] พบว่ารายได้ที่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีผลต่อให้บุคลากรไม่มีความเครียดในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ มีความสุขในการดำเนินชีวิตส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวตการทำงานท่ีดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน [8] และปัจจัยด้านการมีโรคประจำตัว จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย [7] การศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออก [16] และการศึกษาปัจจัยคุณลักษณะบุคลากรสาธาณสุข
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [13] ทั้ง 3 การศึกษาพบว่าการมีโรคประจำตัว มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

2. ปัจจัยคุณลักษณะงาน 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสำคัญของงาน อิสระใน

การปฏิบัติงาน โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลบุงราษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล 
[17] การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน [8] การศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 5 [18] และการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของ
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พยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร [12] พบว่าการศึกษาท้ัง 4 การศึกษา องค์ประกอบของคุณลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตาภิบาล เขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 [19] และ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [7] พบว่ามีเพียงคุณลักษณะงาน ด้าน
อิสระในการปฏิบัติงานเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

3. ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ โครงสร้าง

องค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การให้รางวัล ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร การ
ยอมรับความเสี่ยงในงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน การสนับสนุนการทำงาน และพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ในส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล [17] โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพ [12] พบว่าโครสร้างองค์กรมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชิวตการทำงานของพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน [8] ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข ในความรับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 3 [19] การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตาสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [21] และการศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิ
บาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 5 [18] พบว่าโครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม ทั้ง 4 การศึกษา รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [22] อย่างมีนัยสำคัญทางสิถติ (p value < 0.05)  

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ การศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [22] พบว่าบรรยากาศองค์กร ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของเจ้าพนักงานทันสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] รวมถึงการศึกษาในวิชาชีพ
พยาบาล พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พระปกเกล้า [11] การศึกษาบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร [12] นอกจากน้ี ปัจจัย
ด้านความอบอุ่น การศึกษาในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ บรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร [12] สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [22] การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] พบว่าบรรยากาศองค์กร ด้านความอบอุ่นมีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) 

สำหรับปัจจัยด้านการให้รางวัล การศึกษาบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร [12] สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
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พยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร [12] พบว่าการศึกษาท้ัง 4 การศึกษา องค์ประกอบของคุณลักษณะ
งานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตาภิบาล เขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 [19] และ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [7] พบว่ามีเพียงคุณลักษณะงาน ด้าน
อิสระในการปฏิบัติงานเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

3. ปัจจัยบรรยากาศองค์กร 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ โครงสร้าง

องค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การให้รางวัล ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อองค์กร การ
ยอมรับความเสี่ยงในงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน การสนับสนุนการทำงาน และพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ในส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล [17] โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพ [12] พบว่าโครสร้างองค์กรมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชิวตการทำงานของพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน [8] ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข ในความรับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 3 [19] การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตาสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [21] และการศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิ
บาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 5 [18] พบว่าโครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม ทั้ง 4 การศึกษา รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [22] อย่างมีนัยสำคัญทางสิถติ (p value < 0.05)  

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ การศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [22] พบว่าบรรยากาศองค์กร ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของเจ้าพนักงานทันสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] รวมถึงการศึกษาในวิชาชีพ
พยาบาล พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พระปกเกล้า [11] การศึกษาบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร [12] นอกจากน้ี ปัจจัย
ด้านความอบอุ่น การศึกษาในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ บรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร [12] สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [22] การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] พบว่าบรรยากาศองค์กร ด้านความอบอุ่นมีความสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) 

สำหรับปัจจัยด้านการให้รางวัล การศึกษาบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ [20] และการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร [12] สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [22] การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] และพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 [19] พบว่า
บรรยากาศองค์กร ด้านการให้รางวัลมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) 
ปัจจัยด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน การศึกษาบรรยากาศองค์ที ่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ [20] พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p value < 0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] การศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุข [22] 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข [21] โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงาของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นท่ีศูนย์อนามัยที่ 3 [19] 

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาของเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นท่ีศูนย์อนามัยที่ 3 [19] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร [21] พบว่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมผีล
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข 
[22] โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสกลนคร พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
[12] และบุคลากรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล [17] ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานมีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชิวตการทำงาน ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าหากมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน
ให้มีระดับสูงขึ้น ซึ่งพบการศึกษาเกี่ยวบรรยากาศองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ได้แก่ การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานจองทันต
แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน [8] คุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิบาล เขตสุขภาพท่ี 5 [18] พยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและ
กึ่งวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [7]  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล 
โรงพยาบาลทุ่งตะโก [23] และการศึกษาบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรี
รัตนะ [20] 

อีกทั้ง ปัจจัยด้านการสนับสนุน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรงุราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล [17] พบว่าบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value 
< 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21] 
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [20]  และโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร [12] 
ปัจจัยด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในการทำงาน การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤต และกึ่ง
วิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ [7] พบว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียกันในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์บรรยากาศองค์กรกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า [11] บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
นักวิชาการสาธารณสุข [22] และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร [21]  

4. ปัจจัยความผูกพันองค์กรโดยรวม 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน [8] พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันธ์องค์กร ด้านการ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และการรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กร ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติ (p value = 0.05) สอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 
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[18] คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถลาง [24] และการศึกษาความสัมพันธ์
คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  [25] แตกต่างกับ
การศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน ที่ทำการศึกษาสภาวะจิตใจของบุคคล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน [26] 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข พบว่า 
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และโรคประจำตัว ปัจจัย
คุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสำคัญของงาน อิสระในการทำงาน 
และโอกาสรับรู้ผลการทำงาน  ปัจจัยด้านบรยากาศองค์กร การรับรู้ถึงโครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร ต่างมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการ ขับเคลื่อน และพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย 
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[18] คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถลาง [24] และการศึกษาความสัมพันธ์
คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  [25] แตกต่างกับ
การศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน ที่ทำการศึกษาสภาวะจิตใจของบุคคล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน [26] 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข พบว่า 
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และโรคประจำตัว ปัจจัย
คุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสำคัญของงาน อิสระในการทำงาน 
และโอกาสรับรู้ผลการทำงาน  ปัจจัยด้านบรยากาศองค์กร การรับรู้ถึงโครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ และปัจจัยด้านความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร ต่างมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการ ขับเคลื่อน และพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย. (2554). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนักงานกรณีศึกษาเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[2] มนัสนันท์ ง้าวทอง. (2558) “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารพยาบาล) โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

[3] เนตรสวรรค์ จินตนาวลี. (2553). “ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[4] มงคล เอกพันธ์. (2561). “ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ 18(2): 55-65. 

[5] กองสวัสดิการแรงงาน. (2557) “คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life)” อนุสารแรงงาน.; 17-22. 
[6] Walton, Richard E. “Quality of Working Life: What is it?.” Sloan Management Review; 1973 

4 (7): 20-23 
[7] กสิพันธุ์ เมืองอินทร์. (2558). “คุณภาพชีวิตการทำงานพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาล

เชียงรายประชานุเคราะห์” การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
[8] ภัทรวิทย์ เงินทอง. (2555). “คุณภาพชีวิตารทำงานของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน” วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 

17(2): 60-70. 
[9] สุรีพร สกุณี และคณะ. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสะแก้ว” วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 32(2): 
108-125. 

[10] สืบสิทธิ์ ครองชื่น และคณะ. (2561). “ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร” วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(60): 1107-
1116. 

[11] ศิวฉัตร์ ศิรสิทธิ์นฤวัต และคณะ. (2563). “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองต์กรกับคุณภาพชีวืตการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า” วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 6(2): 178-189. 

[12] นันทรัตน์ ฉันทะปรีดา และคณะ. (2564). “คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพ” 
วารสารกฏหมายและนโยบายสาธารณสุข. 7(3): 461-473. 

[13] ปุญญพัฒน์ ไชยเมลล์ และคณะ. (2556). “ปัจจัยคุณลักษณะของบุคลากรสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน” วารสารสาธารณสุขศาสตร์. (43)2: 138-149. 

[14] สมเกียรติยศ วรเดช และคณะ. (2558). “ปัจจัยที ่มีความมสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง” วารสารวิชาการสาธารณสุข. 24(2): 262-272. 

[15] ศิริจรรยา จรรยาธรรม และคณะ. (2561). “คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งหน่ึง” วารสารแพทย์นาวี. 45(1): 52-65. 

[16] มโนวรรณ มากมา และคณะ. (2563). “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ภาคตะวันออก” วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28(2): 85-95. 

[17] บุรัสกร เตจ๊ะมา และคณะ. (2555). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล” วารสารสาธารณสุขศาสตร์. (42)2: 82-91. 

[18] สรารัตน์ เรืองฤทธิ์ และคณะ. (2559). “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพ 5 กระทรวงสาธารณสุข” Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร. 9(3): 
1604-1617. 

[19] สุรีย์พร โพธิ์ศรีทอง และคณะ. (2553). “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานจองเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3” วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 15(2): 47-64. 

[20] ประสพ อินสุวรรณ. (2557). “บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 20(1): 55-66. 

[21] ชบาไพร สุวรรณชัยรบ และคณะ. (2563). “บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร” วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). 20(3): 
145-157. 

[22] นัฐรินทร์ ช่างศรี และคณะ. (2564). “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร” วารสารวิจัย มข. (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา). 21(2): 166-178. 

[23] กอบพร แทนม้วน. (2558). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชิวิตการทำงานของพยาบาบวิชาชีพ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร” วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11. 29(1): 61-73. 

[24] รัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ และคณะ. (2560). “คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต” วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11. 
31(4): 589-598. 

[25] วิจิตร เพชรแสงใส. (2557). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่ององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอดุลยเดช” การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

[26] อนวัช ลิ่มวรากร. (2563). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลรัฐบาล 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน” สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

528

ตา
รา

งท
ี่ 1 

สร
ุปผ

ลก
าร

ทบ
ทว

นว
รรณ

กร
รม

ปัจ
จัย

ที่ม
ีคว

าม
สัม

พัน
ธ์ต

่อค
ุณภ

าพ
ชีว

ิตก
าร

ทำ
งาน

ขอ
งบุ

คล
าก

รส
าธ

าร
ณส

ุขไ
ทย

 

ชื่อ
ผู้แ

ต่ง
 ป

ี พ
.ศ.

 
ปัจ

จัย
ที่ม

ีคว
าม

สัม
พัน

ธ์ต่
อค

ุณภ
าพ

ชีว
ิตก

าร
ทำ

งาน
ขอ

งบุ
คล

าก
รส

าธ
าร

ณส
ุขไ

ทย
 

ก 
ข 

ฃ 
ค 

ฅ 
ฆ 

ง 
จ 

ฉ 
ช 

ซ 
ฌ 

ญ 
ฎ 

ฏ 
ฐ 

ฑ 
ฒ 

ณ 
ด 

ต 
ถ 

ท 
ธ 

น 
บ 

สุร
ีย์พ

ร โ
พธ

ิ์ศร
ีทอ

ง แ
ละ

คณ
ะ, 

25
53

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
  

  
/ 

  
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
บุร

ัสก
ร เ

ตจ
๊ะม

า แ
ละ

คณ
ะ, 

25
55

 
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

  
/ 

/ 
/ 

  
/ 

  
  

  
  

  
ภัท

รว
ิทย

 ์เง
ินท

อง
, 2

55
5 

/ 
/ 

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
  

ปุญ
ญพ

ัฒน
 ์ไช

ยเม
ล์ แ

ละ
คณ

ะ, 
25

56
 

  
  

/ 
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ปร
ะส

พ 
อิน

สุว
รร

ณ,
 25

57
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

  
/ 

/ 
  

  
  

  
  

วิจ
ิตร

า เ
พช

รแ
สง

ใส,
 25

57
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
  

กอ
บพ

ร แ
ทน

ม้ว
น, 

25
58

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
สม

เกีย
รต

ิยศ
 วร

เดช
 แล

ะค
ณะ

, 2
55

8 
  

  
/ 

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
สุร

ีพร
 สก

ุณี 
แล

ะค
ณะ

, 2
55

8 
/ 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
กส

ิพัน
ธุ์ เ

มือ
งอ

ินท
ร์, 

25
58

 
  

  
  

/ 
/ 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
  

  
  

  
สร

าร
ัตน

์ เร
ือง

ฤท
ธิ์ แ

ละ
คณ

ะ, 
25

59
 

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
  

รัช
นีก

ร ถ
ิรต

ันต
ยา

ภร
ณ์ 

แล
ะค

ณะ
, 2

56
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
  

ศิร
ิจร

รย
า จ

รร
ยา

ธร
รม

 แล
ะค

ณะ
, 2

56
1 

  
  

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

สืบ
สิท

ธิ ์ค
รอ

งชื่
น 

แล
ะค

ณะ
, 2

56
1 

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ชบ
าไพ

ร ส
ุวร

รณ
ชัย

รบ
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
/ 

  
/ 

/ 
  

  
  

  
มโ

นว
รร

ณ 
มา

กม
า แ

ละ
คณ

ะ, 
25

63
 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ศิว
ฉัต

ร์ ศ
ิรส

ิทธิ์
นฤ

วัต
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

3 
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
อน

วัช
 ลิ่ม

วร
าก

ร, 
25

63
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
/ 

นัฐ
ริน

ทร
์ ช่า

งศ
รี แ

ละ
คณ

ะ, 
25

64
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

/ 
  

  
/ 

  
  

  
  

นัน
ทร

ัตน
 ์ฉัน

ทะ
ปร

ดีา
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

4 
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

/ 
/ 

  
/ 

  
  

  
  

  
หม

าย
เหต

ุ 
ก=

อา
ยุ, 

ข=
ปร

ะส
บก

าร
ร์ก

าร
ทำ

งา
น, 

ฃ=
ตำ

แห
น่ง

, ค
=เง

ินเด
ือน

, ฅ
=โ

รค
ปร

ะจ
ำต

ัว, 
ฆ=

จำ
นว

นช
ั่วโม

งใน
กา

รท
ำง

าน
, ง

=ค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ยข
อง

งา
น, 

จ=
คว

าม
มีเอ

กล
ักษ

ณ์ข
อง

งา
น, 

ฉ=
คว

าม
สำ

คัญ
ขอ

ง
งา

น, 
ช=

อิส
ระ

ใน
กา

รท
ำง

าน
, ซ

=โ
อก

าส
รับ

รู้ผ
ลก

าร
ทำ

งา
น, 

ฌ=
โคร

งส
รา

งอ
งค

์กร
, ญ

=ค
วา

มร
ับผิ

ดช
อบ

, ฎ
=ค

วา
มอ

บอุ่
น, 

ฏ=
กา

รให
้รา

งว
ัล, 

ฐ=
 กา

รแ
ก้ไข

คว
าม

ขัด
แย

้ง ฑ
=ม

าต
รฐ

าน
กา

รป
ฏิบ

ัตงิ
าน

, ฒ
=

คว
าม

จง
รัก

ภัก
ดีต

่ออ
งค

์กร
, ณ

=ค
วา

มเส
ี่ยง

ใน
กา

รป
ฏิบ

ัติง
าน

, ด
=ส

ภา
พแ

สด
ล้อ

มก
าร

ทำ
งา

น, 
ต=

กา
รส

นับ
สน

ุน, 
ถ=

คว
าม

เป
็นอ

ันห
นึ่ง

อัน
เดีย

วก
ัน, 

ท=
คว

าม
เชื

่อม
ั่นแ

ละ
ยอ

มร
ับเ

ป้า
หม

าย
 ค่า

นิย
มข

อง
อง

ค์ก
ร, 

ธ=
 คว

าม
เต็ม

ใจ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
เพ

ื่อก
าร

บร
รล

ุเป
้าห

มา
ย, 

น=
กา

รัก
ษา

คว
าม

เป
็นส

มา
ชิก

ขอ
งอ

งค
์กร

, บ
=ค

วา
มค

งอ
ยู่, 

/ =
มีค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์ต่อ
คุณ

ภา
พช

ีวิต
กา

รท
ำง

าน
ขอ

งบ
ุคล

าก
รส

าธ
าร

ณไ
ทย

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

529

ตา
รา

งท
ี่ 1 

สร
ุปผ

ลก
าร

ทบ
ทว

นว
รรณ

กร
รม

ปัจ
จัย

ที่ม
ีคว

าม
สัม

พัน
ธ์ต

่อค
ุณภ

าพ
ชีว

ิตก
าร

ทำ
งาน

ขอ
งบุ

คล
าก

รส
าธ

าร
ณส

ุขไ
ทย

 

ชื่อ
ผู้แ

ต่ง
 ป

ี พ
.ศ.

 
ปัจ

จัย
ที่ม

ีคว
าม

สัม
พัน

ธ์ต่
อค

ุณภ
าพ

ชีว
ิตก

าร
ทำ

งาน
ขอ

งบุ
คล

าก
รส

าธ
าร

ณส
ุขไ

ทย
 

ก 
ข 

ฃ 
ค 

ฅ 
ฆ 

ง 
จ 

ฉ 
ช 

ซ 
ฌ 

ญ 
ฎ 

ฏ 
ฐ 

ฑ 
ฒ 

ณ 
ด 

ต 
ถ 

ท 
ธ 

น 
บ 

สุร
ีย์พ

ร โ
พธ

ิ์ศร
ีทอ

ง แ
ละ

คณ
ะ, 

25
53

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
  

  
/ 

  
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
บุร

ัสก
ร เ

ตจ
๊ะม

า แ
ละ

คณ
ะ, 

25
55

 
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

  
/ 

/ 
/ 

  
/ 

  
  

  
  

  
ภัท

รว
ิทย

 ์เง
ินท

อง
, 2

55
5 

/ 
/ 

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
  

ปุญ
ญพ

ัฒน
 ์ไช

ยเม
ล์ แ

ละ
คณ

ะ, 
25

56
 

  
  

/ 
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ปร
ะส

พ 
อิน

สุว
รร

ณ,
 25

57
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

  
/ 

/ 
  

  
  

  
  

วิจ
ิตร

า เ
พช

รแ
สง

ใส,
 25

57
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
  

กอ
บพ

ร แ
ทน

ม้ว
น, 

25
58

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
สม

เกีย
รต

ิยศ
 วร

เดช
 แล

ะค
ณะ

, 2
55

8 
  

  
/ 

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
สุร

ีพร
 สก

ุณี 
แล

ะค
ณะ

, 2
55

8 
/ 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
กส

ิพัน
ธุ์ เ

มือ
งอ

ินท
ร์, 

25
58

 
  

  
  

/ 
/ 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
  

  
  

  
สร

าร
ัตน

์ เร
ือง

ฤท
ธิ์ แ

ละ
คณ

ะ, 
25

59
 

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

/ 
/ 

/ 
  

รัช
นีก

ร ถ
ิรต

ันต
ยา

ภร
ณ์ 

แล
ะค

ณะ
, 2

56
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
  

ศิร
ิจร

รย
า จ

รร
ยา

ธร
รม

 แล
ะค

ณะ
, 2

56
1 

  
  

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

สืบ
สิท

ธิ ์ค
รอ

งชื่
น 

แล
ะค

ณะ
, 2

56
1 

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ชบ
าไพ

ร ส
ุวร

รณ
ชัย

รบ
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
/ 

  
/ 

/ 
  

  
  

  
มโ

นว
รร

ณ 
มา

กม
า แ

ละ
คณ

ะ, 
25

63
 

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ศิว
ฉัต

ร์ ศ
ิรส

ิทธิ์
นฤ

วัต
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

3 
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
  

  
/ 

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

  
  

  
อน

วัช
 ลิ่ม

วร
าก

ร, 
25

63
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

/ 
  

/ 
/ 

นัฐ
ริน

ทร
์ ช่า

งศ
รี แ

ละ
คณ

ะ, 
25

64
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
  

/ 
  

  
/ 

  
  

  
  

นัน
ทร

ัตน
 ์ฉัน

ทะ
ปร

ดีา
 แล

ะค
ณะ

, 2
56

4 
  

  
  

  
  

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

  
  

/ 
/ 

  
/ 

  
  

  
  

  
หม

าย
เหต

ุ 
ก=

อา
ยุ, 

ข=
ปร

ะส
บก

าร
ร์ก

าร
ทำ

งา
น, 

ฃ=
ตำ

แห
น่ง

, ค
=เง

ินเด
ือน

, ฅ
=โ

รค
ปร

ะจ
ำต

ัว, 
ฆ=

จำ
นว

นช
ั่วโม

งใน
กา

รท
ำง

าน
, ง

=ค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ยข
อง

งา
น, 

จ=
คว

าม
มีเอ

กล
ักษ

ณ์ข
อง

งา
น, 

ฉ=
คว

าม
สำ

คัญ
ขอ

ง
งา

น, 
ช=

อิส
ระ

ใน
กา

รท
ำง

าน
, ซ

=โ
อก

าส
รับ

รู้ผ
ลก

าร
ทำ

งา
น, 

ฌ=
โคร

งส
รา

งอ
งค

์กร
, ญ

=ค
วา

มร
ับผิ

ดช
อบ

, ฎ
=ค

วา
มอ

บอุ่
น, 

ฏ=
กา

รให
้รา

งว
ัล, 

ฐ=
 กา

รแ
ก้ไข

คว
าม

ขัด
แย

้ง ฑ
=ม

าต
รฐ

าน
กา

รป
ฏิบ

ัตงิ
าน

, ฒ
=

คว
าม

จง
รัก

ภัก
ดีต

่ออ
งค

์กร
, ณ

=ค
วา

มเส
ี่ยง

ใน
กา

รป
ฏิบ

ัติง
าน

, ด
=ส

ภา
พแ

สด
ล้อ

มก
าร

ทำ
งา

น, 
ต=

กา
รส

นับ
สน

ุน, 
ถ=

คว
าม

เป
็นอ

ันห
นึ่ง

อัน
เดีย

วก
ัน, 

ท=
คว

าม
เชื

่อม
ั่นแ

ละ
ยอ

มร
ับเ

ป้า
หม

าย
 ค่า

นิย
มข

อง
อง

ค์ก
ร, 

ธ=
 คว

าม
เต็ม

ใจ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
เพ

ื่อก
าร

บร
รล

ุเป
้าห

มา
ย, 

น=
กา

รัก
ษา

คว
าม

เป
็นส

มา
ชิก

ขอ
งอ

งค
์กร

, บ
=ค

วา
มค

งอ
ยู่, 

/ =
มีค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์ต่อ
คุณ

ภา
พช

ีวิต
กา

รท
ำง

าน
ขอ

งบ
ุคล

าก
รส

าธ
าร

ณไ
ทย

 

ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 

ฐิติมา ทองสังข1์, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครื่องสำอาง โดยการทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน จำนวน 1,229 บทความ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
จากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo และบทความอื่นๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีบทความวิจัยที่มีการ
รายงานความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง จำนวน 20 บทความ จาก 3 ฐานข้อมูล (PubMed จำนวน 14 
เรื่อง, ThaiJo จำนวน 1 เรื่อง และ Google scholar จำนวน 5 เรื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2564 จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี 
จีน บราซิล เนปาล เกาหลีใต้ เอธิโอเปีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย นอกจากน้ีมีบทความวิจัยที่รายงานถึงเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่ชนิดไม่รุนแรง จำนวน 16 บทความ ซึ่งมีความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 16.93 - 61.18 
และส่วนใหญ่มีอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เป็นสิว คัน มีผื่นแพ้ รวมถึงมีบทความวิจัยที่แสดงถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
เครื่องสำอางชนิดรุนแรง จำนวน 4 บทความ ซึ่งมีความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 26.43 - 95.31 และส่วนใหญ่มีอาการไม่พึงประสงค์ 
ได้แก่ ผิวหนังอักเสบ นอกจากน้ีบทความวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น (14 
บทความ) จาก 6 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย เนปาล ซาอุดิอาระเบีย อิตาลี เกาหลีใต้ และประเทศไทย ดังนั้น สรุปได้ว่าความชุก
ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามยังคงต้องให้ความสำคัญในการเฝ้า
ระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางมากที่สุด  

 
คำสำคัญ : ความชุก เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ เครื่องสำอาง การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 
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Prevalence of Cosmetic Adverse Events: A Systematic Review 
 

Thitima Tongsang1, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattityos Woradet3 

 
Abstract 

This systematic review searched; the purpose was to review the prevalence of cosmetic adverse events 
from relevant 1,229 research articles both nationally and internationally from PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo, 
and others. There were 20 reported cosmetic adverse events (14 PubMed, 1 ThaiJo, and 5 Google scholar) from 
2006 to 2021 in nine countries, as follows: Italy, China, Brazil, Nepal, South Korea, Ethiopia, India, Saudi Arabia, 
and Thailand. In addition, there were 16 research articles, the prevalence of non-severity cosmetic adverse 
events ranged from 16.93 to 61.18 percent, with the majority of them having adverse reactions such as acne, 
itching, or allergic rashes. The articles reported that the prevalence of the severity of cosmetic adverse events 
ranged from 26.43 to 95.31 percent, and the major symptom of cosmetic adverse events was dermatitis. 
Including a research article appeals, there were 14 research articles from six countries, as follows: Ethiopia, 
Nepal, Saudi Arabia, Italy, South Korea, and Thailand. There were reported cosmetic adverse events in 
adolescents. In summary, the prevalence of non-severity of cosmetic adverse events is high. However, the 
surveillance of cosmetic adverse events should be given importance, in particular for adolescents who are at 
high risk of cosmetic adverse events. 
 
Keywords : Prevalence, Adverse event, Cosmetics,  Systematic Review 

 
 

บทนำ 
เครื่องสำอาง เป็นวัตถุท่ีมุ่งหมาย สำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของ

ร่างกายมนุษย์ [1] ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเติบโตขึ้นอย่างมาก ประมาณการ 20 
พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก แต่สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ คือ ผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง
เหล่านั้น [2] โดยผลกระทบดังกล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากส่วนผสมที่เป็นพิษและสารเคมีอันตรายต่างๆ ที่ปลอมปนในเครื่องสำอาง ทั้งนี้
สารเคมีเหล่านี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันส่งผลเสียรา้ยแรงตอ่ผิวหนังและอาจเข้าสูอ่วัยวะอื่นๆ [3-4] ทำให้หลายประเทศ
ได้สร้างระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางขึ้น (Cosmetovigilance system) เพราะประชาชนจำนวน
ไม่น้อยท่ีใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ไม่มีระบบท่ีสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ [5] ในส่วนของประเทศไทย
พึ่งมีกฎหมายควบคุมกำกับให้มีระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางได้ไม่นาน โดยพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้งและรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง [6] ดังนั้น ข้อมูลการรายงานสถานการณ์ความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
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Abstract 

This systematic review searched; the purpose was to review the prevalence of cosmetic adverse events 
from relevant 1,229 research articles both nationally and internationally from PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo, 
and others. There were 20 reported cosmetic adverse events (14 PubMed, 1 ThaiJo, and 5 Google scholar) from 
2006 to 2021 in nine countries, as follows: Italy, China, Brazil, Nepal, South Korea, Ethiopia, India, Saudi Arabia, 
and Thailand. In addition, there were 16 research articles, the prevalence of non-severity cosmetic adverse 
events ranged from 16.93 to 61.18 percent, with the majority of them having adverse reactions such as acne, 
itching, or allergic rashes. The articles reported that the prevalence of the severity of cosmetic adverse events 
ranged from 26.43 to 95.31 percent, and the major symptom of cosmetic adverse events was dermatitis. 
Including a research article appeals, there were 14 research articles from six countries, as follows: Ethiopia, 
Nepal, Saudi Arabia, Italy, South Korea, and Thailand. There were reported cosmetic adverse events in 
adolescents. In summary, the prevalence of non-severity of cosmetic adverse events is high. However, the 
surveillance of cosmetic adverse events should be given importance, in particular for adolescents who are at 
high risk of cosmetic adverse events. 
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บทนำ 
เครื่องสำอาง เป็นวัตถุท่ีมุ่งหมาย สำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของ

ร่างกายมนุษย์ [1] ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเติบโตขึ้นอย่างมาก ประมาณการ 20 
พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก แต่สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ คือ ผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง
เหล่านั้น [2] โดยผลกระทบดังกล่าวส่วนหน่ึงเกิดจากส่วนผสมที่เป็นพิษและสารเคมีอันตรายต่างๆ ที่ปลอมปนในเครื่องสำอาง ทั้งนี้
สารเคมีเหล่านี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันส่งผลเสียรา้ยแรงตอ่ผิวหนังและอาจเข้าสูอ่วัยวะอื่นๆ [3-4] ทำให้หลายประเทศ
ได้สร้างระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางขึ้น (Cosmetovigilance system) เพราะประชาชนจำนวน
ไม่น้อยท่ีใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ไม่มีระบบท่ีสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ [5] ในส่วนของประเทศไทย
พึ่งมีกฎหมายควบคุมกำกับให้มีระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางได้ไม่นาน โดยพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้งและรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง [6] ดังนั้น ข้อมูลการรายงานสถานการณ์ความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

เครื่องสำอางในประเทศไทย ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค [7]  

ในการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง โดยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการศึกษานี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความชุกของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น่าเชื่อถือได้ [8] และข้อมูลที่ค้นพบนอกจากนำไปใช้ประโยชน์ในการเข้าใจปัญหาและพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาได้
เช่นเดียวกัน 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี ้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และมีการดำเนินการวิจัยดังนี ้ 
1) การสืบค้นงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้เครื ่องสำอาง โดยการกำหนดคำสำคัญ 

(Keywords) เป็นกลุ่มคำ ได้แก่ “Adverse Events” หรือ “Adverse effects” หรือ “Adverse reactions” หรือ “Side effect” 
ร่วมกับ “Cosmetic” หรือ “Skin care” “อาการไม่พึงประสงค์” หรือ “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์” หรือ “อาการข้างเคียง” หรือ 
“อาการแพ้” ร่วมกับ “เครื่องสำอาง”  

2) กำหนดแหล่งสืบค้นข้อมูลบทความจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Database จากฐานข้อมูล PubMed, 
Scopus, Embase, ThaiJo) และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

3) จัดการเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยท้ังหมดที่สามารถสืบค้นได้ นำมาคัดกรองงานวิจัยท่ีมีความซ้ำซ้อน และมีเกณฑ์ 
การคัดเข้า (Inclusion criteria) เป็นบทความวิจัยที่มีการรายงานความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการใช้เครื่องสำอาง และ
เกณฑ์ในการคัดออกในกรณีที่เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลามากกว่า 15 ปี  

ผลจากการได้สืบค้นงานวิจัยและผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด มีงานวิจัยจำนวน 1,229 เรื่อง เมื่อผ่านขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้งานวิจัยจำนวน 20 เรื่อง
ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ข้ันตอนของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

ค้นพบงานวิจัยจากการสืบค้นท้ังหมด จำนวน 1,229 บทความ 

พิจารณาความซ้ำซ้อน 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์คดัเข้า-คดัออก 

พิจารณาตามระเบยีบวิธีวิจัย 

มีงานวิจัยซ้ำซ้อนจำนวน 3 บทความ 

คัดออก จำนวน 1,206 บทความ 

งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จำนวน บทความ 
คงเหลือ จำนวน 20 บทความ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
โดยบทความวิจัยที่มีการรายงานความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง จำนวน 20 บทความ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 - 2564 จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี จีน บราซิล เนปาล เกาหลี เอธิโอเปีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย
จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1) การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo และบทความอื่นๆ พบบทความวิจัยจาก 3 
ฐานข้อมูล ได้แก่ PubMed จำนวน 14 เรื่อง, ThaiJo จำนวน 1 เรื่อง และ Google scholar จำนวน 5 เรื่อง 

2) บทความวิจัยพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่รุนแรง (จำนวน 16 บทความ) 
[9-24] เป็นการศึกษาจากประสบการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้เครื่องสำอาง โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบไม่รุนแรง 
ได้แก่ เป็นสิว (Acne) ผื่นแพ้ (Eczema) และคัน (Pruritus) และความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการใช้เครื่องสำอางอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 16.93 - 61.18 ดังแสดงในภาพที่ 2  

3) บทความวิจัยที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดรุนแรง (จำนวน 4 บทความ) 
 [25-28] เป็นการศึกษาจากระบบรายงานหรือในคลินิก/โรงพยาบาลแผนกโรคผิวหนัง ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มประชากร 
ที่ศึกษา โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ผื่นแพ้ (Eczema) และคัน (Pruritus) และความชุกเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในการใช้เครื่องสำอางอยู่ระหว่างร้อยละ 26.43 - 95.31 ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางชนิดไมรุ่นแรง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
โดยบทความวิจัยที่มีการรายงานความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง จำนวน 20 บทความ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 - 2564 จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี จีน บราซิล เนปาล เกาหลี เอธิโอเปีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย
จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1) การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo และบทความอื่นๆ พบบทความวิจัยจาก 3 
ฐานข้อมูล ได้แก่ PubMed จำนวน 14 เรื่อง, ThaiJo จำนวน 1 เรื่อง และ Google scholar จำนวน 5 เรื่อง 

2) บทความวิจัยพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่รุนแรง (จำนวน 16 บทความ) 
[9-24] เป็นการศึกษาจากประสบการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้เครื่องสำอาง โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบไม่รุนแรง 
ได้แก่ เป็นสิว (Acne) ผื่นแพ้ (Eczema) และคัน (Pruritus) และความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการใช้เครื่องสำอางอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 16.93 - 61.18 ดังแสดงในภาพที่ 2  

3) บทความวิจัยที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดรุนแรง (จำนวน 4 บทความ) 
 [25-28] เป็นการศึกษาจากระบบรายงานหรือในคลินิก/โรงพยาบาลแผนกโรคผิวหนัง ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มประชากร 
ที่ศึกษา โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ผื่นแพ้ (Eczema) และคัน (Pruritus) และความชุกเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในการใช้เครื่องสำอางอยู่ระหว่างร้อยละ 26.43 - 95.31 ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางชนิดไมรุ่นแรง 
 

 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางชนิดรุนแรง 
 

นอกจากน้ีมีบทความวิจัย จำนวน 20 บทความ พบว่ามีบทความวิจัย จำนวน 14 บทความ รายงานผลเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่นใน 6 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย เนปาล  ซาอุดิอาระเบีย อิตาลี เกาหลีใต้ และประเทศ
ไทย [9-16, 18-23]  

จากผลการศึกษาพบการรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางไม่มีแนวโน้มลดลง และยังคงพบ
เหตุการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2549 - 2564 ที่มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่มีลักษณะสีผิวของประชากรเป็นผิวสีเข้ม เช่น เอธิโอเปีย อินเดีย เนปาล ซาอุดิอาระเบีย และ
ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความต้องการใช้เครื่องสำอางเพื่อทำให้ผิวขาวขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากค่านิยมที่ไม่พึงพอใจต่อ
ผิวพรรณของตนเอง และขาดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวใสของผิวพรรณ [29] โดยพบว่าเครื่องสำอางดังกล่าวมักมีการ
ปลอมปนของสารเคมีประเภท สารฟอกสี (Bleaching agents) ได้แก่ ไฮโดรควินิน และ ปรอทแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ใน
เครื่องสำอาง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะทำให้ผิวหนังเกิดความเสียหายรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย [2]  

สำหรับประเทศไทยยังคงพบสถานการณ์การปนเปื้อนของสารห้ามใช้ที ่เป็นอันตรายในเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า
เช่นเดียวกัน [30] จึงมีหลายประเทศ ได้แก่ ไทย อิตาลี เนปาล ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย และเกาหลี ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้เครื่องสำอาง [9, 13, 17-22, 24, 26] เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นถึงสถานการณ์ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องสำอางของผู้บริโภค และหากพบว่าผู้บริโภคยังขาดความรู้ มีทัศนคติ และพฤติกรรม
ไปในทางเสี่ยง หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรหาแนวทางในการสร้างเสริมเติมเต็ม เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงจากผลกระทบ             
ทางสุขภาพ นอกจากน้ียังพบเช่นกันว่า ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงจากการใช้เครื่องสำอางมากที่สุด เนื่องจากการศึกษา
ส่วนใหญ่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น [9-16, 18-23] โดยเฉพาะในประเทศไทย [9] และเนปาล [13] พบความ
ชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากเครื ่องสำอางในวัยรุ ่นสูงถึง ร้อยละ 46.7 และ 34.28 ตามลำดับ สาเหตุส่วนหนึ่งเนื ่องจาก
เครื่องสำอางเป็นที่นิยมในผู้บริโภคกลุ่มนี้ [9] เพราะวัยรุ่นเป็นวัยทีต่้องการเสรมิสรา้งบุคลิกภาพ เสริมความงาม สร้างความมั่นใจใน
ตนเอง รวมถึง ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้างรวมดึงดูดเพศตรงข้าม [9] ทำให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อของ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสำอาง นำมาสู่พฤติกรรมเสี่ยงการตัดสินใจใช้เครื่องสำอางโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่
จะตามมา ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นช่วงวัยท่ีจำเป็นต้องใส่ใจเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางมากกว่าในกลุ่มอื่น 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า  ผลกระทบทางสุขภาพส่วนใหญ่ที ่เกิดจากการใช้

เครื ่องสำอางเป็นชนิดไม่รุนแรง แต่ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื ่องสำอางยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศไทย นอกจากน้ีมีบทความวิจัยส่วนใหญ่ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางในกลุ่ม
วัยรุ่น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการใช้เครื่องสำอางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพวัยรุ่น 
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ต่างประเทศและในประเทศไทย นอกจากนี้มีบทความวิจัยส่วนใหญ่ พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางในกลุ่ม
วัยรุ่น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการใช้เครื่องสำอางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพวัยรุ่น 
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การพัฒนาคณุภาพน้ำประปาครัวเรือนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจสภาพปญหาน้ำประปาชุมชน 2) ทดสอบผลการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำประปาดวยเครื่องกรองน้ำแบบสามตอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในครัวเรือน        

ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานระหวางการศึกษาเชิงสำรวจกับการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

ผูมีสวนไดเสียประกอบดวย ผูนำชุมชน คณะกรรมการประปาหมูบาน และตัวแทนครัวเรือนผูใชน้ำ แบงการศึกษาเปน 3 ระยะ 

ไดแก 1) ระยะสำรวจปญหาและคัดเลือกกลุมเปาหมาย 2) การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสามตอนและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และ 3) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 เครื่องมือที่ใช ไดแก เครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพน้ำภาคสนาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลการศึกษา พบวา ชุมชนมีปญหาคุณภาพน้ำดาน

กายภาพ ไดแก ความขุน ของแข็งเจือปน สี และกลิ่น จึงไดคัดเลือกครัวเรือนตนแบบ 10 หลังคาเรือน ในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำดวยเครื่องกรองน้ำที่มีไสกรอง ไดแก พอลิโพรไพลีน เรซิน และ ถานกัมมันต ผลของการดำเนินโครงการทำใหคุณภาพน้ำ

ทางกายภาพของทุกครัวเรือนดีขึ้นตามเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย และความพึงพอใจระดับ

มากท่ีสุด (4.48 ± 0.14 คะแนน) 
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Sitthichai chaikhan1*, Supanee Junsiri2, Somjate Thongdamrongtham3 and Nattakon Sukserm4 

 

Abstract 

 This study aimed to survey the condition of the community water supply problem, test the results 

of improving tap water quality with a three-stage water filter and study the satisfaction of the water quality 

improvement project, Chong Mek Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province. A study 

designed between exploratory study and participative development. Stakeholders are community leaders, 

village water supply committees, and water users. The study has 3 phases such as 1) the problem survey 

and the target group selection phase, 2) the development of three-stage water purifiers and workshops, and 

3) project monitoring and evaluation between September-December 2021. The tools used include water 

quality monitoring equipment and a satisfaction questionnaire. The study results revealed that the 

community had physical water quality problems such as turbidity, solid impurities, color, and odor. The 

selection of 10 households to improve water quality by water purifiers (propylene, resin, and activated 

carbon). The results of the project implementation were: all households had better physical water quality 

according to the 2010 Potable Water Quality Criteria of the Department of Health, and satisfaction was at 

the highest level (4.48 ± 0.14 points). 

 

Keywords: Water supply quality, Water purifier, Water filter, Community Participation 
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 This study aimed to survey the condition of the community water supply problem, test the results 

of improving tap water quality with a three-stage water filter and study the satisfaction of the water quality 

improvement project, Chong Mek Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province. A study 

designed between exploratory study and participative development. Stakeholders are community leaders, 

village water supply committees, and water users. The study has 3 phases such as 1) the problem survey 

and the target group selection phase, 2) the development of three-stage water purifiers and workshops, and 

3) project monitoring and evaluation between September-December 2021. The tools used include water 

quality monitoring equipment and a satisfaction questionnaire. The study results revealed that the 

community had physical water quality problems such as turbidity, solid impurities, color, and odor. The 

selection of 10 households to improve water quality by water purifiers (propylene, resin, and activated 

carbon). The results of the project implementation were: all households had better physical water quality 

according to the 2010 Potable Water Quality Criteria of the Department of Health, and satisfaction was at 

the highest level (4.48 ± 0.14 points). 
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บทนำ 

 น้ำประปาเปนปจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน การผลิตน้ำประปาตองผานกระบวนการตาง ๆ หลาย

ขั้นตอน เพื่อใหไดน้ำที่ปราศจากสิ่งปนเปอนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และน้ำประปาสะอาดตามมาตรฐานที่มีการรับรอง

คุณภาพน้ำประปา [1]  การผลิตน้ำประปานิยมใชน้ำดิบจากแหลงน้ำผิวดิน เนื่องจากมีการควบคุมอัตราการสูบน้ำที ่ใช

งบประมาณไมมาก สวนการใชน้ำบาดาลตองมีการควบคุมอัตราการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใชไมใหมากกวาอัตราการซึมของน้ำเขา

ชั้นทรายใตน้ำ เพ่ือปองกันไมใหเกิดชองวางในชั้นทราย ซ่ึงสงผลทำใหเกิดการทรุดตัวของแผนดินได [2] โดยการผลิตน้ำประปา

เริ่มจากการสูบน้ำดิบเขาสูระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อกำจัดตะกอนความขุน ซึ่งน้ำดิบจะถูกสงเขาสูระบบสรางตะกอน 

(ระบบกวนเร็ว) ดวยการเติมสารเคมี เชน สารอะลูมิเนียมซัลเฟต สารโพลิอลูมิเนียมคลอไรต และเฟอรริกคลอไรด เปนตน เพ่ือ

ทำใหเกิดตะกอนขนาดใหญ (ฟล็อค) กอนไหลเขาสูถังตกตะกอน ทำใหตะกอนท่ีปนมากับน้ำตกลงสูกนถังตกตะกอน สวนน้ำใส

สวนบนจะไหลสูถังกรองทราย และมีการเติมสารละลายคลอรีนลงในถังน้ำใสเพื่อฆาเชื้อโรค กอนสูบขึ้นสูหอถังสูงและจายน้ำ

เขาสูชุมชนตอไป [3] 

 การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 9 ในวาระเรื่อง น้ำด่ืมท่ีปลอดภัยสำหรับประชาชนไดมีการเปดเผยขอมูลวา 

ประเทศไทยมีประชากรเพียงรอยละ 30 ที่เขาถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยและไดมาตรฐาน ขณะที่อีกรอยละ 70 ยังประสบกับ

ปญหาน้ำดื่มนำใชไมไดมาตรฐาน ซึ่งเกือบทั้งหมดในจำนวนนี้ดื่มน้ำผานระบบประปาหมูบาน ซึ่งปญหาคุณภาพน้ำประปา

หมูบานมีความเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณคาน้ำรวมถึงคาบำรุงรักษาที่มาจากการเก็บเงินคาประปารายเดือนจาก

ชาวบาน โดยทองถิ่นจะตองมีศักยภาพในการดูแล โดยเฉพาะเรื่ององคความรูและงบประมาณของทองถิ่นในตางจังหวัด [4] น้ำ

ที่ไมไดรับการกรองและกักเก็บอยางถูกตอง ยอมมีเชื้อโรคปนเปอนที่พรอมสรางผลกระทบตอสุขภาพไดทั้งในแบบฉับพลันหรือ

ในระยะยาว โดยมีสาเหตุจากเชื้อโรคที่มักมีน้ำเปนสื่อที่ทำใหเกิดความเจ็บปวย เชน ทองรวง ทองเสีย อาการไข อักเสบ และ

อันตรายจากสารพิษและโลหะหนักท่ีมองไมเห็นไดดวยตาเปลา เชน เหล็ก ปรอท แมงกานีส เปนตน [5] 

 บานหวยน้ำใส หมูที่ 7 ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปญหาคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใชใน

ครัวเรือน เนื่องจากแหลงน้ำดิบในการผลิตน้ำประปามีคุณภาพต่ำและหนวยงานผูรับผิดชอบยังไมมีมาตรการในการควบคุม

มาตรฐานการผลิตน้ำประปาในระดับเดียวกับการประปาสวนภูมิภาค มีปญหาการบำรุงรักษาระบบประปา และไมมีการสง

ตัวอยางน้ำเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพประจำปที่หองปฏิบัติการ ตำบลชองเม็กเปน 1 ใน 15 ตำบลเปาหมายภายใตโครงการ

มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ (U2T) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในป 2564 [6] โดยโครงการนี้ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสรางโอกาส สราง

รายไดใหกับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คน ใน 3,000 ตำบล [7] ท่ีมีโจทยหรือความตองการในพื้นท่ีเปนศูนยกลางหรือ

เปาหมาย โดยใหผูไดรับการจางงานจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดเสนอแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นท่ี

ตำบลที่ปฏิบัติงานอยู [8] จึงไดนำมาสูการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใชในครัวเรือนภายใตโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การกรอง คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำทางดานกายภาพและชีวภาพของน้ำใหดีขึ้น โดยกำจัดพวกตะกอนความขุน

ออกจนทำใหน้ำใส พรอมกันนั้นการกรองก็จะชวยลดปริมาณจุลินทรียที่ติดมากับน้ำลงไดเปนจำนวนมาก คือ รอยละ 85-99 

น้ำที่ผานการกรองจะมีลักษณะใสสะอาด [9] ผลการศึกษาเครื่องกรองน้ำราคาประหยัดสำหรับชุมชน โดยชุดเครื่องกรองน้ำท่ี

ผลิตขึ้นประกอบดวย ถังกรองถานกัมมันต ถังกรองโพลีโพรพีลีน และถังกรองเซรามิค เพื่อปรับปรุงน้ำประปาที่ผลิตจากแหลง

น้ำใตดินและแหลงน้ำผิวดินใหประสิทธิภาพในการกำจัดคาความขุน ของแข็งท้ังหมด ของแข็งละลายน้ำ และของแข็งไมละลาย

น้ำ ใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงอุตสาหกรรม [10] ประกอบกับผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพของน้ำ

บาดาลที่ผานเครื่องกรองน้ำแบบงายผานสารกรอง ไดแก สารกรอง ทราย คารบอน แมงกานีส แอนทราไซด และเรซิ่น พบวา 
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สามารถปรับปรุงคุณภาพของน้ำบาดาลและสามารถนำมาใชสำหรับบริโภคได [11] ผูจัดทำโครงการจึงไดนำแนวคิดเบื้องตนมา

ประยุกตในการจัดหาไสกรองน้ำท่ีจำหนายท่ัวไปตามทองตลาด ไดแก พอลิโพรไพลีน เรซิน และถานกัมมันต ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีดี

ในการบำบัดคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำมาประกอบกอบกับวัสดุและอุปกรณเพื่อจัดทำเปนเครื่องกรองน้ำสำหรับแตละ

ครัวเรือนขึ้น  

 

วิธีดำเนินการ 

 โครงการนี้เปนบริการวิชาการภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย

สู ตำบล ;U2T) มีรูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการศึกษาเชิงสำรวจ คือ ปญหาคุณภาพ

น้ำประปาและคุณภาพน้ำประปารายครัวเรือน กับการศึกษาเชิงพัฒนาแบบมีสวนรวม คือ การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสาม

ตอน การพัฒนาความรูของกลุมตัวอยางจากกระบวนการมีสวนรวมในพื้นท่ีบานหวยน้ำใส หมูที่ 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี โดยมีขอบเขตดานการศึกษาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 5 พารามิเตอร ไดแก อุณหภูมิ (Temperature), 

พีเอช (pH), สี (Color), ความขุน (Turbidity) และ ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ ครัวเรือนในหมูท่ี 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนผูประสบปญหาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน จากวิธีคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการการคัดเขา คือ ครัวเรือนที่ประสบปญหาดานคุณภาพน้ำประปาจากระบบผลิต

น้ำประปาหมูบานและไดรับความเห็นชอบผานกระบวนการประชุมกลุมยอยรวมกันของชุมชนแลว แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  - ตัวอยางน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน 

  - กลุมตัวอยางท่ีเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 คน 

 2) ขั้นตอนการดำเนินการ 

 การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือนจากการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชนระหวางนักวิชาการกับผูมี

สวนเกี่ยวของประมาณ ประมาณ 50 คน ไดแก ผูนำชุมชน คณะกรรมการประปาหมูบาน ตัวแทนครัวเรือนผูใชน้ำ และผูชวย

งานของโครงการ U2T แบงขั้นตอนการดำเนินการเปน 3 สวน ไดแก 1) ระยะสำรวจปญหาและคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

(ประสบปญหาคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค) 2) การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสามตอน การพัฒนาความรูของกลุมตัวอยาง 3) 

การติดตามและประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1) การสำรวจปญหาและคัดเลือกกลุมเปาหมาย: ศึกษาขอมูลเบื้องตนระบบประปาหมูบานจากแหลงน้ำผวิดิน 

เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานตามแนวทางการบริหารจัดการระบบในเบื้องตน โดย

สำรวจสภาพปญหาการใช และคุณลักษณะของน้ำโดยการเก็บขอมูลจากชาวบานซึ่งประกอบไปดวยแบบสำรวจปญหา

น้ำประปาหมูบาน และการเก็บตัวอยางน้ำเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ำ กระบวนการสำรวจปญหาคุณภาพน้ำประปาเปนการมีสวน

รวมของผูนำชุมชน คณะกรรมการประปาหมูบาน ตัวแทนครัวเรือนผูใชน้ำเขามามีสวนรวมในการเก็บขอมูลและสะทอนปญหา

ที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 1) ผลจากการดำเนินกิจกรรม พบวา ระบบประปาอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตำบลชองเม็กเปน

ระบบประปาผิวดินและขาดการดูแลรักษาอยางถูกตอง การแกไขปญหาตองใชงบประมาณสูงและตองไดรับความรวมมือจาก

หลายภาคสวน สำหรับสภาพปญหาน้ำประปาหมูบานมีลักษณะทางกายภาพของน้ำท่ีไมดีเทาท่ีควร ไดแก สี ความขุน และสาร

แขวนลอย (ภาพท่ี 2) ซ่ึงหลังจากท่ีไดสรุปขอมูลแลวนำมาซ่ึงการวางแผนปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับครัวเรือนท่ีพบปญหาสูงสุด 

และทำประชามติรวมกันคัดเลือกครัวเรือนตนแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน 
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สามารถปรับปรุงคุณภาพของน้ำบาดาลและสามารถนำมาใชสำหรับบริโภคได [11] ผูจัดทำโครงการจึงไดนำแนวคิดเบื้องตนมา

ประยุกตในการจัดหาไสกรองน้ำท่ีจำหนายท่ัวไปตามทองตลาด ไดแก พอลิโพรไพลีน เรซิน และถานกัมมันต ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีดี

ในการบำบัดคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำมาประกอบกอบกับวัสดุและอุปกรณเพื่อจัดทำเปนเครื่องกรองน้ำสำหรับแตละ

ครัวเรือนขึ้น  

 

วิธีดำเนินการ 

 โครงการนี้เปนบริการวิชาการภายใตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย

สู ตำบล ;U2T) มีรูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการศึกษาเชิงสำรวจ คือ ปญหาคุณภาพ

น้ำประปาและคุณภาพน้ำประปารายครัวเรือน กับการศึกษาเชิงพัฒนาแบบมีสวนรวม คือ การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสาม

ตอน การพัฒนาความรูของกลุมตัวอยางจากกระบวนการมีสวนรวมในพื้นท่ีบานหวยน้ำใส หมูที่ 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี โดยมีขอบเขตดานการศึกษาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 5 พารามิเตอร ไดแก อุณหภูมิ (Temperature), 

พีเอช (pH), สี (Color), ความขุน (Turbidity) และ ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ ครัวเรือนในหมูท่ี 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนผูประสบปญหาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน จากวิธีคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการการคัดเขา คือ ครัวเรือนที่ประสบปญหาดานคุณภาพน้ำประปาจากระบบผลิต

น้ำประปาหมูบานและไดรับความเห็นชอบผานกระบวนการประชุมกลุมยอยรวมกันของชุมชนแลว แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  - ตัวอยางน้ำประปาครัวเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน 

  - กลุมตัวอยางท่ีเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 คน 

 2) ขั้นตอนการดำเนินการ 

 การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาครัวเรือนจากการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชนระหวางนักวิชาการกับผูมี

สวนเกี่ยวของประมาณ ประมาณ 50 คน ไดแก ผูนำชุมชน คณะกรรมการประปาหมูบาน ตัวแทนครัวเรือนผูใชน้ำ และผูชวย

งานของโครงการ U2T แบงขั้นตอนการดำเนินการเปน 3 สวน ไดแก 1) ระยะสำรวจปญหาและคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

(ประสบปญหาคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค) 2) การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสามตอน การพัฒนาความรูของกลุมตัวอยาง 3) 

การติดตามและประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1) การสำรวจปญหาและคัดเลือกกลุมเปาหมาย: ศึกษาขอมูลเบื้องตนระบบประปาหมูบานจากแหลงน้ำผวิดิน 

เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานตามแนวทางการบริหารจัดการระบบในเบื้องตน โดย

สำรวจสภาพปญหาการใช และคุณลักษณะของน้ำโดยการเก็บขอมูลจากชาวบานซึ่งประกอบไปดวยแบบสำรวจปญหา

น้ำประปาหมูบาน และการเก็บตัวอยางน้ำเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ำ กระบวนการสำรวจปญหาคุณภาพน้ำประปาเปนการมีสวน

รวมของผูนำชุมชน คณะกรรมการประปาหมูบาน ตัวแทนครัวเรือนผูใชน้ำเขามามีสวนรวมในการเก็บขอมูลและสะทอนปญหา

ที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 1) ผลจากการดำเนินกิจกรรม พบวา ระบบประปาอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตำบลชองเม็กเปน

ระบบประปาผิวดินและขาดการดูแลรักษาอยางถูกตอง การแกไขปญหาตองใชงบประมาณสูงและตองไดรับความรวมมือจาก

หลายภาคสวน สำหรับสภาพปญหาน้ำประปาหมูบานมีลักษณะทางกายภาพของน้ำท่ีไมดีเทาท่ีควร ไดแก สี ความขุน และสาร

แขวนลอย (ภาพท่ี 2) ซ่ึงหลังจากท่ีไดสรุปขอมูลแลวนำมาซ่ึงการวางแผนปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับครัวเรือนท่ีพบปญหาสูงสุด 

และทำประชามติรวมกันคัดเลือกครัวเรือนตนแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน 

 

 
ภาพที่ 1 การลงพ้ืนท่ีสำรวจสภาพของชุมชน 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะน้ำในระบบผลิตน้ำประปาหมูบาน 

 

 2.2) การพัฒนาเครื่องกรองน้ำแบบสามตอนและอบรมเชิงปฏิบัติการ: นักวิชาการนำขอมูลจากการสำรวจ

ปญหาชุมชนมาออกแบบองคประกอบของเครื่องกรองน้ำ โดยใชแนวคิดดานการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใชวิธีการกรอง 

(Filtration) มาพิจารณาคัดเลือกไสกรองที่มีความเหมาะสมกับปญหาคุณภาพน้ำของครัวเรือน จึงนำมาสูการพัฒนาเครื่อง

กรองน้ำแบบ 3 ตอน ที่มีวัสดุกรองที่สอดคลองกับการแกไขปญหา ไดแก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene; PP) เรซิน (Resin) 

และถานกัมมันต (Activated Carbon) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการกำจัดสิ่งปนเปอนทางกายภาพของน้ำ ไดแก สี ความขุน กลิ่น และ

ของแข็ง และดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนท่ีประสบปญหาไดรับการคัดเลือกควบคูกับกระบวนการพัฒนาความรู

แกประชาชนโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีกระบวนการใหความรูเรื่องกระบวนการกรองน้ำ การประกอบเครื่องกรองน้ำจาก

วัสดุกึ่งสำเร็จรูป การติดต้ังและการดูแลเครื่องกรองน้ำใหมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารวมกิจกรรมเปนตัวแทนครัวเรือนท่ีไดรับการ

คัดเลือก จำนวน 20 คน จาก 10 ครัวเรือน รูปแบบการมีสวนรวมในข้ันตอนนี้ คือ การมีสวนรวมในการประกอบเครื่องกรอง

น้ำและรวมกันติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ครัวเรือนเปาหมาย เพื่อใหเกิดเขาใจและความตระหนักเรื่องการใชน้ำสะอาด รวมถึงรวม

เรียนรูวิธีการดูแลเครื่องกรองน้ำท่ีไดรับเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง (ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพที่ 3 การติดต้ังเครื่องรองน้ำในครัวเรือน 
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ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครัวเรือนเปาหมาย 

 

 2.3) การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินการดำเนินกิจกรรมรายประเด็น ประกอบดวย ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำประปา

ครัวเรือน (กอน-หลังติดตั้งเครื่องกรองน้ำ) และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 3) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 3.1) คุณภาพน้ำประปาครัวเรือน ประกอบดวยแบบบันทึกการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ และเครื่องมือที่ใชใน

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ไดแก อุปกรณเก็บตัวอยางน้ำ และเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสำหรับการจัดทำบทความตนฉบับ 

พารามิเตอร หนวย เกณฑที่กำหนด เครื่องมือ/วิธีการวิเคราะห 

อุณหภูมิ (Temperature) ºC - Thermometer 

พีเอช (pH) Pt-Co unit 6.5-8.5 pH Meter 

สี (Color) NTU 15 Colorimeter 

ความขุน (Turbidity) mg/l 4 Turbidimeter 

ของแข็งละลายน้ำ 

(Total Dissolved Solids) 

mg/l 600 Multimeter 

หมายเหตุ: เกณฑท่ีกำหนด คือ เกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 3.2) ความพึงพอใจตอโครงการ ใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการท่ีมีตัวเลือกระดับความพึง

พอใจแบบมาตราสวนแบบลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด (1 คะแนน) นอย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 

คะแนน) มาก (4 คะแนน) และ มากท่ีสุด (5 คะแนน) เพ่ือวัดความพึงพอใจ 4 ดาน ดังนี ้

 - ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ไดแก ความสะดวกในการติดตอเขารับการอบรม ขั้นตอนการ

เขารับการอบรม สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และการบริการของเจาหนาท่ี 

 - ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก สถานที่ในการอบรม อาหารและเครื ่องดื่ม เอกสารประกอบการ

บรรยาย จำนวนอุปกรณเครื่องมือ และระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการ 

 - ดานคุณภาพการใหบริการ ไดแก ความนาสนใจของหัวขอการอบรม ความรู/ความสามารถของวิทยากร 

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 

 - ดานความรู ไดแก ระดับความรู/ทักษะ/ประสบการณกอน-หลังการอบรม 

 3.3) การนำผลจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน ใชแบบสอบถามตัวเลือกแบบเลือกตอบ ไดแก ใช และ 

ไมใช ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ประโยชนจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน การนำความรูไปใชประโยชน

ได และการนำความรูท่ีไดไปขยายผลตอ 
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ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครัวเรือนเปาหมาย 

 

 2.3) การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินการดำเนินกิจกรรมรายประเด็น ประกอบดวย ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำประปา

ครัวเรือน (กอน-หลังติดตั้งเครื่องกรองน้ำ) และความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 3) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 3.1) คุณภาพน้ำประปาครัวเรือน ประกอบดวยแบบบันทึกการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ และเครื่องมือที่ใชใน

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ไดแก อุปกรณเก็บตัวอยางน้ำ และเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 รายละเอียดรูปแบบตัวอักษรสำหรับการจัดทำบทความตนฉบับ 

พารามิเตอร หนวย เกณฑที่กำหนด เครื่องมือ/วิธีการวิเคราะห 

อุณหภูมิ (Temperature) ºC - Thermometer 

พีเอช (pH) Pt-Co unit 6.5-8.5 pH Meter 

สี (Color) NTU 15 Colorimeter 

ความขุน (Turbidity) mg/l 4 Turbidimeter 

ของแข็งละลายน้ำ 

(Total Dissolved Solids) 

mg/l 600 Multimeter 

หมายเหตุ: เกณฑท่ีกำหนด คือ เกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 3.2) ความพึงพอใจตอโครงการ ใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการท่ีมีตัวเลือกระดับความพึง

พอใจแบบมาตราสวนแบบลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด (1 คะแนน) นอย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 

คะแนน) มาก (4 คะแนน) และ มากท่ีสุด (5 คะแนน) เพ่ือวัดความพึงพอใจ 4 ดาน ดังนี ้

 - ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ไดแก ความสะดวกในการติดตอเขารับการอบรม ขั้นตอนการ

เขารับการอบรม สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และการบริการของเจาหนาท่ี 

 - ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก สถานที่ในการอบรม อาหารและเครื ่องดื่ม เอกสารประกอบการ

บรรยาย จำนวนอุปกรณเครื่องมือ และระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการ 

 - ดานคุณภาพการใหบริการ ไดแก ความนาสนใจของหัวขอการอบรม ความรู/ความสามารถของวิทยากร 

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 

 - ดานความรู ไดแก ระดับความรู/ทักษะ/ประสบการณกอน-หลังการอบรม 

 3.3) การนำผลจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน ใชแบบสอบถามตัวเลือกแบบเลือกตอบ ไดแก ใช และ 

ไมใช ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ประโยชนจากการเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน การนำความรูไปใชประโยชน

ได และการนำความรูท่ีไดไปขยายผลตอ 

 

 4) การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของน้ำ ความพึงพอใจ และการนำผลจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน ใช

สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย (x�) 

 การวิเคราะหคุณภาพของน้ำหลังผานการปรับปรุงดวยเครื่องกรองน้ำเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่ม

ได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย จำนวน 5 พารามิเตอร ไดแก อุณหภูมิ (Temperature), พีเอช (pH), สี (Color), ความขุน 

(Turbidity) และ ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) (โดยมีเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ดังตารางท่ี 1) 

 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการใชการแปรผลคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรายดานใน

การจัดระดับความพึงพอใจในภาพรวม โดยเปนอันตรภาค 5 ระดับ ตามอันตรภาคชั้น ไดแก ระดับนอยที่สุด (1.00-1.80 

คะแนน)  ระดับนอย (1.81-2.60 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.61-3.40 คะแนน) ระดับมาก (4.11-4.20 คะแนน) และ ระดับ

มากท่ีสุด (4.21-5.00 คะแนน)  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 คุณภาพน้ำประปาในครัวเรือน หมูที่ 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 10 ครัวเรือน กอนติดตั้งเครื่อง

กรองน้ำ พบวา สวนใหญมีปญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำทางกายภาพ ไดแก พีเอช สี และความขุน โดยทางทีมคณะทำงานจะ

ใชเปนขอมูลในการวางแผนเลือกไสกรองใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน หลังติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พบวา สามารถแกไข

ปญหาคุณภาพน้ำทางกายภาพ ไดแก ความเปนกรดของน้ำ สี และความขุน โดยอยูในระดับมาตรฐานทุกพารามิเตอรในทุก

ครัวเรือน เม่ือเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย (รอยละ 100) (ตารางท่ี 2-7) 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
อุณหภูมิ (oC) 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 28.8 28.9 

- 

ตามธรรมชาติ 0.3% 

2 30.1 30.0 ตามธรรมชาติ 0.3% 

3 29.1 29.8 ตามธรรมชาติ 2.4% 

4 28.9 27.8 ตามธรรมชาติ 3.8% 

5 29.7 28.5 ตามธรรมชาติ 4.0% 

6 28.6 29.2 ตามธรรมชาติ 2.1% 

7 29.7 30.3 ตามธรรมชาติ 2.0% 

8 29.7 28.4 ตามธรรมชาติ 4.4% 

9 28.9 29.6 ตามธรรมชาติ 2.4% 

10 28.6 30.1 ตามธรรมชาติ 5.2% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

 - หมายถึง ไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว (ผลประเมินจึงเปนไปตามธรรมชาติของน้ำ) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพีเอชของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
พีเอช 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 4.64* 6.50 

6.5-8.5 

ผาน 40.1% 

2 4.49* 6.80 ผาน 51.4% 

3 4.55* 6.75 ผาน 48.4% 

4 4.85* 7.02 ผาน 44.7% 

5 4.53* 6.58 ผาน 45.3% 

6 4.80* 6.52 ผาน 35.8% 

7 4.59* 6.61 ผาน 44.0% 

8 4.59* 6.63 ผาน 44.4% 

9 4.53* 6.54 ผาน 44.4% 

10 4.94* 7.10 ผาน 43.7% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสีของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
สี (Pt-Co) 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 1.0 1.0 

15 Pt-Co 

ผาน 0.0% 

2 36.0* 5.0 ผาน 86.1% 

3 0.0 0.0 ผาน 0.0% 

4 5.0 1.0 ผาน 80.0% 

5 0.0 0.0 ผาน 0.0% 

6 3.0 0.0 ผาน 100.0% 

7 19.0* 3.0 ผาน 84.2% 

8 13.0 2.0 ผาน 84.6% 

9 500* 10.0 ผาน 98.0% 

10 216.0* 12.3 ผาน 94.3% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพีเอชของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
พีเอช 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 4.64* 6.50 

6.5-8.5 

ผาน 40.1% 

2 4.49* 6.80 ผาน 51.4% 

3 4.55* 6.75 ผาน 48.4% 

4 4.85* 7.02 ผาน 44.7% 

5 4.53* 6.58 ผาน 45.3% 

6 4.80* 6.52 ผาน 35.8% 

7 4.59* 6.61 ผาน 44.0% 

8 4.59* 6.63 ผาน 44.4% 

9 4.53* 6.54 ผาน 44.4% 

10 4.94* 7.10 ผาน 43.7% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสีของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
สี (Pt-Co) 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 1.0 1.0 

15 Pt-Co 

ผาน 0.0% 

2 36.0* 5.0 ผาน 86.1% 

3 0.0 0.0 ผาน 0.0% 

4 5.0 1.0 ผาน 80.0% 

5 0.0 0.0 ผาน 0.0% 

6 3.0 0.0 ผาน 100.0% 

7 19.0* 3.0 ผาน 84.2% 

8 13.0 2.0 ผาน 84.6% 

9 500* 10.0 ผาน 98.0% 

10 216.0* 12.3 ผาน 94.3% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความขุนของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
ความขุน (NTU) 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 1.20 0.62 

5 NTU 

ผาน 48.3% 

2 4.90* 1.20 ผาน 75.5% 

3 0.63 0.50 ผาน 20.6% 

4 1.90 1.05 ผาน 44.7% 

5 0.74 0.53 ผาน 28.4% 

6 1.70 0.87 ผาน 48.8% 

7 2.46 1.20 ผาน 51.2% 

8 1.09 0.80 ผาน 26.6% 

9 100* 1.80 ผาน 98.2% 

10 32.00 2.05 ผาน 93.6% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 

 * หมายถึง คาท่ีตรวจวัดไดไมเหมาะสมตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบของแข็งละลายน้ำของน้ำประปาครัวเรือนระหวางกอนกับหลังการติดต้ังเครื่องกรองน้ำ (n=10) 

ลำดับ 
ของแข็งละลายน้ำ (mg/l) 

คามาตรฐาน ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) กอน หลัง 

1 40.1 10.2 

1,000 mg/l 

ผาน 74.6% 

2 43.6 12.1 ผาน 72.2% 

3 42.7 15.3 ผาน 64.2% 

4 47.2 10.7 ผาน 77.3% 

5 48.4 10.4 ผาน 78.5% 

6 45.1 11.5 ผาน 74.5% 

7 40.9 13.1 ผาน 68.0% 

8 43.2 12.8 ผาน 70.4% 

9 43.7 10.0 ผาน 77.1% 

10 92.9 15.2 ผาน 83.6% 

หมายเหตุ: คุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะสีของน้ำหลัง-กอน ผานการปรับปรุงคุณภาพ 

 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการบริการวิชาการ (n=20) 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ   

1. สามารถติดตอเขารับการอบรม/สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง 4.4 มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอน 4.5 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 4.3 มากท่ีสุด 

4.   เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ นาเชื่อถือ 4.4 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก   

5. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม  4.6 มากท่ีสุด 

6. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพียงพอ 4.6 มากท่ีสุด 

7. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.5 มากท่ีสุด 

8. จำนวนอุปกรณเคร่ืองมือเหมาะสม 4.3 มากท่ีสุด 

9. ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการเหมาะสม 4.3 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ   

10. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / ความสนใจ 4.5 มากท่ีสุด 

11. วิทยากรมีความรู ความสามารถและถายทอดประสบการณท่ีเปนประโยชน 4.7 มากท่ีสุด 

12.  ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 4.7 มากท่ีสุด 

ดานความรู   

13. ระดับความรู ทักษะ ประสบการณ กอน การอบรม 2.5 นอย 

14.  ระดับความรู ทักษะ ประสบการณ หลัง การอบรม 4.5 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (4.48 ± 0.14 คะแนน) 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะสีของน้ำหลัง-กอน ผานการปรับปรุงคุณภาพ 

 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการบริการวิชาการ (n=20) 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ   

1. สามารถติดตอเขารับการอบรม/สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง 4.4 มากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอน 4.5 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 4.3 มากท่ีสุด 
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ดานสิ่งอำนวยความสะดวก   

5. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม  4.6 มากท่ีสุด 
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 จากการพิจารณาคุณภาพน้ำประปาในครัวเรือน ของประชาชน หมูที่ 7 ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี กอน
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ดี กลาวคือ กิจกรรมนี้สามารถชวยเพิ่มความรูความสามารถในการดำเนินการผลิตน้ำประปาใหกับผูควบคุมการผลิตและ
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ผูบริหาร ซึ่งเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินของกรมทรัพยากรน้ำได [14] และการศึกษาการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค

บริโภคแบบมีสวนรวม เพื่อแกไขปญหาน้ำประปา ชุมชนสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณของ ดำรัสวิทย ปทุมมาศ และ น้ำฝน เบา

ทองคำ (2559) โดยอาศัยเทคนิค Participatory Rural Appraisal (PRA) ซ่ึงเปนการประยุกตใชความรูในชุมชน และการแกไข

ปญหาชุมชนในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถทำใหน้ำที่ออกจากเครื่องกรองไปใชเพื่อการอุปโภคได 

[12] จากการทำโครงการในครั้งนี้ยังพบวาปญหาที่สำคัญของประปาหมูบาน คือ ระบบการผลิตที่น้ำประปาที่อยูในความดูแล

ของหนวยงานรัฐขาดผูรับผิดชอบทำหนาที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาใหระบบผลิตน้ำมีสภาพที่สมบูรณและพรอมใชงานอยาง

เต็มประสิทธิภาพ หากพื้นที่การบริการวิชาแหงนี้ไดรับงบประมาณในการจัดทำโครงการครั้งตอไป ควรมีการเพิ่มงบประมาณ

เพื่อใหเพียงพอสำหรับแกไขปญหาอยางครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตการปรับปรุงดานโครงการและการปรับเปลี่ยนวิธีการในการ

ทำงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา 

 ดังนั้นจึงควรนำมาปรับใชกับรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนมาประยุกตกับการบริการวิชาการของ

หนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการประยุกตใชความรูและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการสราง

และพัฒนาการยกระดับการทองเที ่ยว ดานการนำองคความรู ไปชวยบริการชุมชน เทคโนโลยี 3.ดานการสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม การเพ่ิมรายไดหมุนเวียนแกชุมชน และ ดานศิลปวัฒนธรรม ตอไป 
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Session 7
การศึกษา

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่องสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
วันวิสา  วงสาสนธ1์* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียน               
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7          
(บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่อง สารละลาย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเร ียนที ่ม ีต ่อการจัดการเร ียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเร ียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับ                
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า      
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.11 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2)  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน          
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง 
สารละลาย มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียน     
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้        
ในชุมชน เรื่องสารละลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E), แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
1 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
1 Expert level Teachers Muang Pattaya School 7 (Ban Nong Phang Khae), Bang Lamung District Chonburi 
*Corresponding author: Tel.:  063-1582426  E-mail address: wanwisa_wista1@hotmail.com 
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The Development of a Learning Packages Activity in Line of 
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บทนำ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงด้านเนื้อหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เรียนนำมาปรับใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมี       
การทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น [1] จึงควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งผลผลิตทาง
วิทยาศาสตร์ คือเนื้อหาความรู้ และควรปลูกฝังกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตรใ์ห้แก่ผู้เรยีนไปด้วยในเวลาเดยีวกนั 
และเนื่องจากการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังท่ีสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่า ควรเน้นการสอนผู ้เรียนให้รู ้จักใช้ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ การได้มาซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือไปจาก
การได้ข้อเท็จจริงทางเนื้อหาวิชานั้น ถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะได้ทักษะ
เหล่านี้เทา่นั้น ผู้เรียนยังสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียนอีกด้วย ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นกระบวนการ จัดหาสื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้โอกาสผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง [2] 

แต่การจัดการเร ียนการสอนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเร ียนเมืองพัทยา 7              
(บ้านหนองพังแค) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ยังไม่ปรากฏผลสำเร็จ โดยอาจจะมีสาเหตุจากหลาย ๆ ประการ 
เช่น ด้านการสอนของครู หรือจากตัวนักเรียนเองที่ขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้ การเช่ือมโยงการเรียนรู้ทำให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ดังจะเห็นจากรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย 64.97 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 63.93  ซึ่งต่ำกว่า
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือ ร้อยละ 65 และยังมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 30.02 และ 34.38 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ [3] และเมื่อนำผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ของสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์จากคะแนนผล       
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า สาระเรื่อง สารและสมบัติของสาร      
เป็นมาตรฐานที่ควรเร่งพัฒนา เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.56 จากผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการเรียน
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดี 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะชุดกิจกรรมเป็น
การใช้สื่อการสอนตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอน โดยชุดกิจกรรมประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลที่นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเข้ากับทักษะการจัดการเรียนรู้ [4]      
ชุดกิจกรรมจัดว่าเป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาจาก      
ชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ดังงานวิจัยของ พุทธิพร สายสงเคราะห์ [5] ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรม      
ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือท่ีสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุจุดหมายของการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต       
ฝึกนำเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนค้นพบความรู้หรือแนวทาง
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ในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยมี      
ครูเป็นผู้กำกับควบคุมดำเนินการให้คำปรึกษาชี ้แนะ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจเป็นผู ้กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนคิด และ             
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [6] ดังงานวิจัยของ เอกพจน์ เศษฤทธิ์ [7] ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติ     
ของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนสามารถสำรวจ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงความรู้เดิมนำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
นั้น สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  

นอกจากชุดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การเลือกใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ผู้เรียน เนื้อหา เวลา วิธีการสอนที่มี
ขั้นตอน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องวางแผนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเลือกจัดหา หรือใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ใกล้ตัวที่เหมาะสมกับผู้เรียน และการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ควรดำเนินการให้
เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถนำผลการเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม [1] สอดคล้องกับแนวคิดของ สำลี  รักสุทธี [8] ที่ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงพร้อม ๆ กับได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเรียน ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นการสร้างเจตคตทิี่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดการเรียน      
การสอนเพื่อพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงพัฒนาชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมได้นำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เป็นสื่อให้นักเรียน        
ได้เรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังจัดการเรียนรู้      

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ       
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีวิธดีำเนินการวิจัยดังนี ้
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ในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์หรือวิธีการในการแก้ปัญหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยมี      
ครูเป็นผู้กำกับควบคุมดำเนินการให้คำปรึกษาชี ้แนะ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจเป็นผู ้กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนคิด และ             
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [6] ดังงานวิจัยของ เอกพจน์ เศษฤทธิ์ [7] ที่พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติ     
ของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนสามารถสำรวจ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงความรู้เดิมนำไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
นั้น สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  

นอกจากชุดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การเลือกใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ผู้เรียน เนื้อหา เวลา วิธีการสอนที่มี
ขั้นตอน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องวางแผนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเลือกจัดหา หรือใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ใกล้ตัวที่เหมาะสมกับผู้เรียน และการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ควรดำเนินการให้
เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถนำผลการเรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม [1] สอดคล้องกับแนวคิดของ สำลี  รักสุทธี [8] ที่ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงพร้อม ๆ กับได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเรียน ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น และเป็นการสร้างเจตคตทิี่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดการเรียน      
การสอนเพื่อพัฒนาความรู้ให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงพัฒนาชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมได้นำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เป็นสื่อให้นักเรียน        
ได้เรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังจัดการเรียนรู้      

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ       
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีวิธดีำเนินการวิจัยดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

 1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
    1.1  ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 5 ท่าน ได้แก่  
           1.1.1  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และ จำนวน 2 ท่าน 

1.1.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน 
1.1.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน 

    1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก จำนวน 3 คน (เก่ง : ปานกลาง : อ่อน  
อย่างละ 1 คน) กลุ ่มกลาง จำนวน 9 คน (เก่ง : ปานกลาง : อ่อน อย่างละ 3 คน) และกลุ ่มใหญ่ จำนวน 30 คน                   
(เก่ง : ปานกลาง : อ่อน อย่างละ 10 คน) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยพิจารณาความสามารถ          
ของนักเรียนจากผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี ้กลุ่มเก่ง คือ กลุ่มที่มีระดับ
ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตั ้งแต่ 3.00 ขึ้นไป กลุ่มปานกลาง คือ กลุ่มที่มีระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่าง         
2.50-2.99 และกลุ่มอ่อน คือ กลุ่มที่มีระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำกว่า 2.50 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นเนื ้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐานที่ 2.1 
เร ื ่อง สารละลาย โดยนำมาวิเคราะห์เนื ้อหา เพื ่อนำไปสร้างชุดกิจกรรมการเร ียนรู ้ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที ่ 1                    
เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย  ชุดที่ 2 เรื่อง สภาพละลายได้ของสาร  ชุดที่ 3 เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย และ      
ชุดที่ 4 เรื่อง การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน 

 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
     ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ขั ้นตอนที ่ 2 เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และ            

หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7           

(บ้านหนองพังแค) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 5 ห้องเรียน      
รวมนักเรียนทัง้สิ้น 151 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 
(บ้านหนองพังแค) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 36 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สารละลาย ประกอบด้วย 1)  องค์ประกอบของสารละลาย 

2)  สภาพละลายได้ของสาร 3)  ความเข้มข้นของสารละลาย และ 4)  การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน 
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3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 

(บ้านหนองพังแค) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 36 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยความพึงพอใจใน       
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  ปรากฏผลดัง
ตารางที ่1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(E1) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 

(30) 
(E2) ชุดที่ 1 

(40) 
ชุดที่ 2 
(40) 

ชุดที่ 3 
(40) 

ชุดที่ 4 
(30) 

เฉลี่ย 32.80 32.87 32.57 24.80 24.93 
เฉลี่ยร้อยละ 82.00 82.17 81.42 82.67     83.11 

ประสิทธิภาพกระบวนการ = 82.02 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
E1/E2= 82.02/83.11 
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3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 

(บ้านหนองพังแค) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 36 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยความพึงพอใจใน       
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  ปรากฏผลดัง
ตารางที ่1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(E1) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 

(30) 
(E2) ชุดที่ 1 

(40) 
ชุดที่ 2 
(40) 

ชุดที่ 3 
(40) 

ชุดที่ 4 
(30) 

เฉลี่ย 32.80 32.87 32.57 24.80 24.93 
เฉลี่ยร้อยละ 82.00 82.17 81.42 82.67     83.11 

ประสิทธิภาพกระบวนการ = 82.02 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
E1/E2= 82.02/83.11 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 82.02 ประสิทธิภาพผลลัพธ์     
เท่ากับ 83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว ้80/80 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัด     
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื ่อง 
สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังจัดการเรียนรู้ด้วย     
               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การทดสอบ จำนวน
นักเรียน 

x̅ S.D. ΣD ΣD2 t sig 

ก่อนเรียน 36 14.19 2.36 
408 4718 41.49* .000 

หลังเรียน 36 25.53 1.84 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน      
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เร่ือง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามกระบวนการ        
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.51, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด   (x̅ = 4.51, S.D. = 0.54) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด      
(x̅ = 4.56, S.D. = 0.50) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.51, S.D. = 0.52)  

จากข้อค้นพบของการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่ได้นำมาอภิปราย ดังน้ี 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ที ่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/83.11 นั่น
หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุด คิดเป็นร้อยละ 82.02 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ  
หลังการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 83.11 แสดงว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมนี ้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที ่ตั ้งไว้            
(เกณฑ์ 80/80) สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ [9] กล่าวว่า การนำสื ่อหรือชุดการสอนไปทดสอบด้วย
กระบวนการสองขั ้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพเบื ้องต้น (Try Out) และการทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง            
(Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่กำหนดใน 3 ประเด็น คือ การทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น การช่วยให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการเรียนและทำแบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ นำผลที่ได้มา ปรับปรุงแก้ไข    
ก่อนท่ีจะผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมาก และสอดคล้องกับ พุทธิพร สายสงเคราะห์ [5] ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5 ขั ้น) เร ื ่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช มีประสิทธิภาพ เท่ากับ             
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83.71/ 83.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่ตั้งไว้ ทั ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้          
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 ทั ้งนี ้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู ้ผ ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ ้นเป็นการจัดการเรียนรู้             
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ และ
ศึกษากิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้โดยการทดลอง สำรวจ สืบค้นข้อมูล               
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์จริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน 
เพื่อให้นักเรียนได้มีการวางแผนการเรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตผุล 
และสร้างสรรค์ ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนฝึกทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน และยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า สามารถเช่ือมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
สอดคล้องกับ เอกพจน์ เศษฤทธิ์ [7] ที่พบว่าผลการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลายสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีอิสระในการเรียน
จากการได้เรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากการสำรวจ การทดลอง มีใบความรู้ แบบฝึกหัด และกิจกรรมที่
หลากหลาย และการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ประสบความสำเร็จ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจึงเกิดความภาคภูมิใจ และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้      
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1  ครูควรศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้เข้าใจ และจัดเตรียมสื่อการเรียนให้ครบตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามขั้นตอน และบรรลุวัตถุประสงค์       
   1.2  การจัดการเรียนรู้ในบางขั้นตอน นักเรียนอาจใช้เวลาทำกิจกรรมนานกว่าที่กำหนด ดังนั้นครูผู้สอนอาจ
ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
  1.3  การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด และมีความสนุกกับการเรียนมากขึ้น  
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83.71/ 83.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่ตั้งไว้ ทั ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้          
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 ทั ้งนี ้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู ้ผ ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ ้นเป็นการจัดการเรียนรู้             
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ และ
ศึกษากิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้โดยการทดลอง สำรวจ สืบค้นข้อมูล               
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์จริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน 
เพื่อให้นักเรียนได้มีการวางแผนการเรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตผุล 
และสร้างสรรค์ ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนฝึกทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน และยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า สามารถเช่ือมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี และทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
สอดคล้องกับ เอกพจน์ เศษฤทธิ์ [7] ที่พบว่าผลการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลายสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีอิสระในการเรียน
จากการได้เรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากการสำรวจ การทดลอง มีใบความรู้ แบบฝึกหัด และกิจกรรมที่
หลากหลาย และการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ประสบความสำเร็จ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจึงเกิดความภาคภูมิใจ และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้      
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1  ครูควรศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้เข้าใจ และจัดเตรียมสื่อการเรียนให้ครบตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามขั้นตอน และบรรลุวัตถุประสงค์       
   1.2  การจัดการเรียนรู้ในบางขั้นตอน นักเรียนอาจใช้เวลาทำกิจกรรมนานกว่าที่กำหนด ดังนั้นครูผู้สอนอาจ
ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
  1.3  การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนมากขึ้น เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด และมีความสนุกกับการเรียนมากขึ้น  
 
 

 2.  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครัง้ต่อไป 
     2.1  ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ไปใช้กับเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรแ์ละกลุม่สาระอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
     2.2  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
แหล่งเรียนรู ้ในชุมชนกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนวัตกรรมอื่น ๆ  
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน จังหวัดเชียงราย 

 
ผ่องพรรณ  ปินตาแสน1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  
6 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการตรวจสอบความเที ่ยงตรงและความสอดคล้องของรูปแบบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 6 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 คน และพนักงานครูเทศบาล 180 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบและ
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบ โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล  และนักเรียน
ช ั ้นประถมศึกษาปีที ่  3  - 6  เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัย ได ้แก ่ แบบวิเคราะห์ข ้อม ูล แบบสอบถามความคิดเห็น  
แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
พบว่า โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มากขึ ้น มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
บริหารงานวิชาการโดยสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา เพื ่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล 2) รูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ  
สู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติ  
การสอนเพ่ือผลของการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม เป็นไปได้
ของรูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
3) หลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คำสำคัญ : รูปแบบการบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
1 School Director, Chiang Rai Municipality School 7 Fang Min , Rim Kok, Mueang, Chiang Rai Province 57100 
*Corresponding author: Tel.: 081 764 7067    E-mail address: pongpan_p2511@hotmail.com 
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ผ่องพรรณ  ปินตาแสน1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  
6 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการตรวจสอบความเที ่ยงตรงและความสอดคล้องของรูปแบบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 6 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 คน และพนักงานครูเทศบาล 180 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบและ
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบ โดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล  และนักเรียน
ช ั ้นประถมศึกษาปีที ่  3  - 6  เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัย ได ้แก ่ แบบวิเคราะห์ข ้อม ูล แบบสอบถามความคิดเห็น  
แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
พบว่า โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มากขึ ้น มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม 
บริหารงานวิชาการโดยสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา เพื ่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล 2) รูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ  
สู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติ  
การสอนเพ่ือผลของการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม เป็นไปได้
ของรูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
3) หลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the basic data for model development, 2) to develop  

a model, 3) to study the effect of using the model, and 4) to assess the satisfaction of those involved with  
the model.  The sampling group used in this research according to the methodology consisted of: Phase 1 was 
about fundamental study with 6 Chiang Rai Municipality School directors as the sampling group. Phase 2 was  
a model development, which included 5 experts who were set as the sampling group to check the validity and 
conformity of the model. Another sampling group was acquired through cluster random sampling consisting;  
6 Chiang Rai Municipality School directors, 10 school deputy directors, and 180 municipal teachers who were set to 
check for the feasibility and utilization of the model. Phrase 3 was the model experiment and Phase 4 was  
the model assessment.  It was through purposive sampling from Chiang Rai Municipality School directors, school 
deputy directors, teachers, and primary school students in grade 3 – 6. The research instruments were data analysis 
form, opinion questionnaire, record form and satisfaction questionnaire. Data were analyzed through statistics 
including the percentage, mean and standard deviation (SD.). Analysis of Difference was analyzed using  
t-test and Content Analysis. The results of the research were found as following: 1) the results of fundamental 
study revealed that the students could create their own characteristics and learning skills necessary in the 
21st century. Students of all grades had got an increase in academic achievement over  
50 percentage. School curriculum is planned and designed accordingly with social landscape. An academic 
administration was focused on creating a school of learning with the participation of all sectors for 
sustainable development and build educational networks in order to develop the school to achieve 
academic excellence and to be recognized internationally. 2) The developed model consists of  
4 components of academic administration as following; 1. A quality development towards learning goals, 2. 
A determination of the organizational structure of learning, 3. The teaching practices for learning outcomes 
and 4. The examination of learning outcomes. The results of the suitability check showed that the overall 
model was appropriated and the utilization was at the highest level. 3) After using the model, it was found 
that the students' learning achievement was significantly higher than before with statistical level resulted at 
.05. 4) The participants were satisfied in the overall pattern processes at a high level. 

 
Keywords : Administration Model, Academic Administration, Enhancing Learning Achievement 
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บทนำ 
การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสิ ่งจำเป็นที ่จะช่วยสร้างพื ้นฐานในการปรับปรุง ยกระดับ และพัฒนาประเทศ  

โดยการปฏิรูปการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและเน้นคุณภาพการศึกษาสู่สากล สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพร้อมของเด็ก  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์บุคลิกภาพและสังคม ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองด้านวิชาการความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสำนึกความเป็นไทย [1] จากการวิจัย
ของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ และคณะ [2] ที่ศึกษาวิจัยการประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย 
พบว่า ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และครูมีเพียงพอและมีความสามารถในการสอน 
สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ด้านความเสมอภาค  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค ด้านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถ่ายโอน มีพัฒนาการ
ด้านวิชาการดีขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุน และสถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำลง ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเรื่องรายได้ มีครู
เพียงพอ และปัจจัยอุปสรรค คือ ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ บุคลากรไม่เพียงพอ และชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า มีผู้เรียนบางส่วนขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รวมทั้งยังขาดความสามารถ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่สามารถสร้างผู้เรียน
ให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านหลักสูตรที่ มีข้อมูลสะท้อน 
ว่าขาดความครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและขาดการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ตลอดจนคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนและของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถ มีความสุขตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่กำหนดไว้ [3]  นอกจากน้ัน ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาวิชาชีพครู และการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึก    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน [4] ผู้วิจัยในฐานะผู้นำองคก์ร
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการทั้งระบบ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ด้วยการแสวงหารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อจะให้
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมคนสู่สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุค Thailand 4.0 ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ ื ่อศ ึกษาข้อม ูลพ้ืนฐานในการพัฒนาร ูปแบบการบร ิหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลส ัมฤทธ์ิ                     
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย        
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
จังหวัดเชียงราย 
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โดยการปฏิรูปการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและเน้นคุณภาพการศึกษาสู่สากล สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพร้อมของเด็ก  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์บุคลิกภาพและสังคม ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งให้สามารถค้นพบความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองด้านวิชาการความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสำนึกความเป็นไทย [1] จากการวิจัย
ของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ และคณะ [2] ที่ศึกษาวิจัยการประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย 
พบว่า ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และครูมีเพียงพอและมีความสามารถในการสอน 
สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา ด้านความเสมอภาค  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค ด้านการเปลี่ยนแปลงหลังรับการถ่ายโอน มีพัฒนาการ
ด้านวิชาการดีขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดงบประมาณสนับสนุน และสถานศึกษาบางแห่งมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำลง ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเรื่องรายได้ มีครู
เพียงพอ และปัจจัยอุปสรรค คือ ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ บุคลากรไม่เพียงพอ และชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า มีผู้เรียนบางส่วนขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รวมทั้งยังขาดความสามารถ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่สามารถสร้างผู้เรียน
ให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านหลักสูตรท่ี มีข้อมูลสะท้อน 
ว่าขาดความครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและขาดการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ตลอดจนคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนและของ
ผู้บริหาร เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถ มีความสุขตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่กำหนดไว้ [3]  นอกจากน้ัน ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาวิชาชีพครู และการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึก    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน [4] ผู้วิจัยในฐานะผู้นำองคก์ร
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการทั้งระบบ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ด้วยการแสวงหารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อจะให้
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมคนสู่สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุค Thailand 4.0 ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ ื ่อศ ึกษาข้อม ูลพ้ืนฐานในการพัฒนาร ูปแบบการบร ิหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลส ัมฤทธ์ิ                     
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย        
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
จังหวัดเชียงราย 

 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล  7 
ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7  

ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                การวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามลักษณะการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

        การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
จำนวน 8 คน ปีการศึกษา 2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) [5] 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ 
       การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  โรงเรียนเทศบาล 7                   

ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย มีข้ันตอน ดังน้ี 
        1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
        2. การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ของร่างรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
    2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

       1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 คน  
       2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 12 คน 
       3) พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 329 คน 
      2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และ

กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน [5] ประกอบด้วย 
       1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 6 คน  
       2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 10 คน  
       3) พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 180 คน 

ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ  
       การนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ 

ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ดังน้ี 
       1. ประชากรที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย 
          1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 คน  
          1.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 12 คน 
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          1.3 พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 329 คน 
          1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 624 คน 
      2. กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้การวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) [5] 

ประกอบด้วย 
          2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 1 คน  
          2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 1 คน 
          2.3 พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 28 คน 
           2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 115 คน 
            2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 89 คน 
           3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                   ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
           4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
               4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
               4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
      การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับระยะที่ 3  
1. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

     ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
2. ตัวแปร 

     ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
    2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

2.1 แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็น  
2.3 แบบบันทึกข้อมูล  
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 
 3.1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้

สถิติทดสอบ t-test (Independent Sample) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
          3.2 เปร ียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเร ียนของนักเร ียนก่อนและหลังการใช้ร ูปแบบการบริหารวิชาการ 

Dependent Samples t-test กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ.05 
          3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
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          1.3 พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 329 คน 
          1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 624 คน 
      2. กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้การวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) [5] 

ประกอบด้วย 
          2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 1 คน  
          2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 1 คน 
          2.3 พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 28 คน 
           2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 115 คน 
            2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 89 คน 
           3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                   ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
           4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
               4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
               4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ 
      การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับระยะที่ 3  
1. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

     ระยะเวลาในการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
2. ตัวแปร 

     ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
    2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

2.1 แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็น  
2.3 แบบบันทึกข้อมูล  
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 
 3.1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้

สถิติทดสอบ t-test (Independent Sample) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
          3.2 เปร ียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเร ียนของนักเร ียนก่อนและหลังการใช้ร ูปแบบการบริหารวิชาการ 

Dependent Samples t-test กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ.05 
          3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้การวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญของเน้ือหาโดยผู้วิจัยร่วมกับ

กลุ่มตัวอย่างดำเนินการโดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบ ผู้วิจัยเป็นผู ้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาข้ึนเก็บตามข้ันตอนของการวิจัย 
4.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยร่วมกับครูประจำชั้นในการบันทึกข้อมูลทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 
4.4 การประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดการใช้รูปแบบ 

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7    

ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์                     
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย        

 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า เป้าหมายการพัฒนาการศึกษามุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยเร่ง
พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระบบการบริหารจัดการศึกษาต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ทุกภาคส่วนของสังคม
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Thailand 4.0) ซึ ่งมีตัวชี ้วัดสำคัญ ได้แก่ นักเรียน 
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น สัดส่วนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสูงขึ้น สำหรับ    
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ต้องคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ บริหารงานโดยใช้หลักการ
บริหารงานวิชาการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู ้ สร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู ้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ของบุคลากรและนักเรียน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ผลการพัฒนารูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 
ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ และองค์ประกอบ  
การบริหารงานวิชาการ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 
การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลักความเป็นวิชาการ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพื่อผลของ  
การเรียนรู ้ และองค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบผลของการเรียนรู ้ ซึ ่งผลการตรวจสอบความ สอดคล้องของรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ( 0.50) และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสม เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์  
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั ่งหมิ่น  
จังหวัดเชียงราย  ปรากฏผลตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ปีการศึกษา 

       ผลต่าง 
2562 2563 

วิชาภาษาไทย 75.74 92.82 17.08 
วิชาคณิตศาสตร์ 82.38 85.94 3.57 
วิชาวิทยาศาสตร์ 80.24 81.68 1.44 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78.61 84.69 6.08 
วิชาภาษาอังกฤษ 83.28 88.99 5.71 
เฉลี่ย 80.05 86.82 6.78* 

*P-value < .05 (P-value = .02, =.05) 
 

จากตารางที่ 1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ พบว่า 
ปีการศึกษา 2562 ก่อนการใช้รูปแบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี ่ยเท่ากับร้อยละ 80.05  ปีการศึกษา 2563  
หลังการใช้รูปแบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.82 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 6.78 
โดยผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ย พบว่า หลังการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 4 เพื ่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อร ูปแบบการบร ิหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
 

รายการประเมิน �̅�𝐗 𝐒𝐒. 𝐃𝐃. ระดับความพึงพอใจ 
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้  4.53 0.56 มากท่ีสุด 
องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 4.38 0.59 มาก 
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพ่ือผลของการเรียนรู้ 4.30 0.57 มาก 
องค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบผลของการเรียนรู ้ 4.45 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.58 มาก 
 

              จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41  S.D = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบพบว่าผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ 
( X= 4.53, S.D = 0.56) รองลงมา ค ือ องค ์ประกอบที ่  4 การตรวจสอบผลของการเร ียนรู้  ( X= 4.45, S.D = 0.58)
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั ่งหมิ่น  
จังหวัดเชียงราย  ปรากฏผลตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ปีการศึกษา 

       ผลต่าง 
2562 2563 

วิชาภาษาไทย 75.74 92.82 17.08 
วิชาคณิตศาสตร์ 82.38 85.94 3.57 
วิชาวิทยาศาสตร์ 80.24 81.68 1.44 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78.61 84.69 6.08 
วิชาภาษาอังกฤษ 83.28 88.99 5.71 
เฉลี่ย 80.05 86.82 6.78* 

*P-value < .05 (P-value = .02, =.05) 
 

จากตารางที่ 1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ พบว่า 
ปีการศึกษา 2562 ก่อนการใช้รูปแบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี ่ยเท่ากับร้อยละ 80.05  ปีการศึกษา 2563  
หลังการใช้รูปแบบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.82 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 6.78 
โดยผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ย พบว่า หลังการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่ 4 เพื ่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อร ูปแบบการบร ิหารงานวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลตามตารางที่ 2 ดังน้ี 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
 

รายการประเมิน �̅�𝐗 𝐒𝐒. 𝐃𝐃. ระดับความพึงพอใจ 
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้  4.53 0.56 มากท่ีสุด 
องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 4.38 0.59 มาก 
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพ่ือผลของการเรียนรู้ 4.30 0.57 มาก 
องค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบผลของการเรียนรู ้ 4.45 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.58 มาก 
 

              จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41  S.D = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบพบว่าผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ 
( X= 4.53, S.D = 0.56) รองลงมา ค ือ องค ์ประกอบที ่  4 การตรวจสอบผลของการเร ียนรู้  ( X= 4.45, S.D = 0.58)

องค์ประกอบที่ 2 การกำหนดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ตามหลักความเป็นวิชาการ ( X= 4.38, S.D = 0.59)  และ
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพ่ือผลของการเรียนรู้ ( X= 4.30, S.D = 0.57) ตามลำดับ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อค้นพบในประเด็นสำคัญสามารถนำมาอภิปรายได้ ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื ้นฐานที่พบว่า การบริหารงานวิชาการที่บูรณาการแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การแห่ง      

การเรียนรู้ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ฤนชา ศิลาจันทร์ [6] ที่พบว่า รูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการที่สำคัญประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูต ร การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพครู การบริหารงานแนะแนวและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
จังหวัดเชียงราย ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ และองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู [7] ที่พบว่า รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น  จะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  

 

สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ และองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 4 องค์ประกอบ  
ที่เน้นการพัฒนาครู สร้างโอกาสในการเรียนรู ้ร ่วมกับเครือข่ายทางการศึกษา ทำให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องมีความพึงพอใจ  
กับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ยกระดับสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะสามปี (พ.ศ. 2555-

2557). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  
[2] พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ. (2554). “การวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” วารสาร

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 3(1), 79-91. 
[3] ผ่องพรรณ ปินตาแสน. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ ่นที ่ 15 . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. 

[4] พรรณอร อุชุภาพ. (2561). การศึกษาและวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
[5] มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2555). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
[6] ฤนชา ศิลาจันทร์. (2558). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ . 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
[7] ไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู. (2561). รูปแบบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาต้นแบบพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
[8] ชิตพล สุวรรณผา. (2556). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนใน

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

568

การพัฒนาแอปพลเิคชันเพือ่การแลกเปลีย่นนักศึกษาฝกงาน 

ศุภณัฐ กลิ่นถือศิล1*, ไตรภพ จตุรพาณิชย2 และ สมภพ ทองปลิว3 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานโดยประยุกตใชเทคโนโลยี      

เพ่ือดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหางานวิจัยนี้ผานประสบการณจากผูใช (User 

Experience) รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชคัดเลือกเคร่ืองมือ  ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของ

ผูใชอยางแทจริง โดยทําการทดลองใชแอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนมากับกลุมตัวอยางของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ังเกา และใหม รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจํานวน 45 คน การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยเร่ิมศึกษาจากปญหาท่ีผานมาของการกระบวนการทำงานในปจุบันของการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาฝกงาน รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเลือกและสรางเคร่ืองมือในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ศึกษา

กระบวนการและวิเคราะหปญหา  2) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการแกไขปญหา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงาน

แอปพลิเคชันท่ีเปนกลุมตัวอยาง วัดผลการแสดงความรูสึกความคิดเห็น และพฤติกรรมท่ีมีผลหลังจากการทดลองใชงานแอป

พลิเคชัน รวมถึงประสิทธิภาพดานระยะเวลาการทำงานในข้ันตอนท่ีใชงานแอปพลิเคชัน ซ่ึงแสดงผลขอมูลตาง ๆ ซ่ึงแตละขอมี

ลักษณะเปนความหมายท่ีเปนลำดับ แสดงระดับพฤติกรรม ตั้งแตระดับสูงสุดคือ 5 ไปถึงต่ำสุด ไดแก มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 

นอย และ  นอยท่ีสุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต 

 ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานชวยเพ่ิมชองทางการ      

สงเอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ พรอมท้ังสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการโดยมีคะแนนความพึงพอใจจาก

ผูใชงานเฉลี่ย 4.24 – 4.77 คะแนน 

 

คำสำคัญ  :....การพัฒนาแอปพลิเคชัน   การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิค 

__________________________ 
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2 ผศ.ดร., วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื กรุงเทพ 10800 
3 รศ.ดร., วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 10800 
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การพัฒนาแอปพลเิคชันเพือ่การแลกเปลีย่นนักศึกษาฝกงาน 

ศุภณัฐ กลิ่นถือศิล1*, ไตรภพ จตุรพาณิชย2 และ สมภพ ทองปลิว3 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานโดยประยุกตใชเทคโนโลยี      

เพ่ือดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหางานวิจัยนี้ผานประสบการณจากผูใช (User 

Experience) รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชคัดเลือกเคร่ืองมือ  ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของ

ผูใชอยางแทจริง โดยทําการทดลองใชแอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนมากับกลุมตัวอยางของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ังเกา และใหม รวมถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจํานวน 45 คน การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยเร่ิมศึกษาจากปญหาท่ีผานมาของการกระบวนการทำงานในปจุบันของการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาฝกงาน รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเลือกและสรางเคร่ืองมือในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ศึกษา

กระบวนการและวิเคราะหปญหา  2) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชในการแกไขปญหา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงาน

แอปพลิเคชันท่ีเปนกลุมตัวอยาง วัดผลการแสดงความรูสึกความคิดเห็น และพฤติกรรมท่ีมีผลหลังจากการทดลองใชงานแอป

พลิเคชัน รวมถึงประสิทธิภาพดานระยะเวลาการทำงานในข้ันตอนท่ีใชงานแอปพลิเคชัน ซ่ึงแสดงผลขอมูลตาง ๆ ซ่ึงแตละขอมี

ลักษณะเปนความหมายท่ีเปนลำดับ แสดงระดับพฤติกรรม ตั้งแตระดับสูงสุดคือ 5 ไปถึงต่ำสุด ไดแก มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 

นอย และ  นอยท่ีสุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต 

 ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานชวยเพ่ิมชองทางการ      

สงเอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ พรอมท้ังสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการโดยมีคะแนนความพึงพอใจจาก

ผูใชงานเฉลี่ย 4.24 – 4.77 คะแนน 

 

คำสำคัญ  :....การพัฒนาแอปพลิเคชัน   การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิค 

__________________________ 
 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 10800 
2 ผศ.ดร., วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื กรุงเทพ 10800 
3 รศ.ดร., วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 10800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application Development for Internship Exchange 

Supanut Klinthuesil1*, Tripop Chaturapanich2 and Sompop Tongplaw3 

Abstract 

 The aim of the research is to create a mobile application for the exchange of internship students 

utilizing technology. Starting with an evaluation of the background and importance of this research 

problem through user experience, along with searching for related research, an effective instrument that is 

actually fit for the user's demands is selected, by evaluating satisfaction of 45 previous and present 

students who participated in the exchange program, as well as staff members. This research is 

experimental research. (Experimental Research) by starting from the past problems of the current working 

process of the exchange of interns together with searching for related research to select and create tools 

for this research, namely 1) process study and problem analysis 2) design tools used to solve problems    

3) app user satisfaction questionnaire Sample case Measure the effect of expressing opinions. and 

behavior in effect after the application trial Including the performance of the working time in the process 

of using the application. which displays various information, each of which has a sequential meaning show 

behavior level From the highest level of 5 to the lowest, i.e. most, high, moderate, low, and least to bring 

the results to mean satisfaction. And come to develop better or additional services in the future.  The 

results showed that applying the application to the internship exchange process improves document 

submission and status tracking channels, and creates a positive service experience with an average user 

satisfaction score of 4.24-4.77 

 

Keywords : Application Development,  IAESTE Thailand 
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บทนำ 
 

 สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค หรือ IAESTE ถูกกอต้ังขึ้นในป พ.ศ.2491 ณ  อิมพีเรียลคอล

เลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยคณะทำงานโครงการ  ณ อิมพีเรียล นำโดย Mr.James Newby  ไดเขาพบกับองคกรระดับชาติจาก 

10 ประเทศในยุโรปในชวงหลังสงครามโลกเพ่ือสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับผลดีของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน นับต้ังแต ป พ.ศ.2491 เปนตนมาทางสมาคมไดเติบโตข้ึนในกวา 93 

ประเทศท่ัวโลก และมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษากวา 300,000 คน ท้ังนี้ สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ฝกงานดานเทคนิค (IAESTE Thailand) มีปริมาณนักศึกษาเฉลี่ยปละประมาณ 6,000 คน นั่นจึงทำใหสมาคมระหวางประเทศเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค (IAESTE.Thailand)  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ทางดานการฝกงานดานเทคนิค และเปนท่ียอมรับในระดับสากลอยางกวางขวาง ดวยนักศึกษาท่ีผานการฝกงานกับโครงการมี

ความรูความสามารถทางสายงานอยางถองแท สามารถตอบโจทยความตองการของบริษัทในแตละสาขาอาชีพ จึงเปนหลักประกันคุณภาพ

ของสมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน  ดานเทคนิค (IAESTE) ไดเปนอยางดี [1] 

 สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค (IAESTE.Thailand) ใชชื่ออยาง เปนทางการในประเทศไทย

วา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย หรือ IAESTE Thailand (The International 

Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีการดำเนินงานภายใตความควบคุมของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เริ่มตนสมัครเขารวมการเปนประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2521 

และเร่ิมมีการดำเนินงานแลกเปลี่ยนนักศึกษาอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบันท่ีกาวเขาสูการดำเนินงานปท่ี 43 ท้ังนี้ดวยจำนวนนักศึกษาท่ี

สนใจเขารวมโครงการมากขึ้นสงผลใหรูปแบบการดำเนินงานปจจุบันขาดความคลองตัว และไมเขากับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจำนวน

นักศึกษาสมัครรวมโครงการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น มีปริมาณการรับสงเอกสารการรับทุนมากขึ้นจาก 40 ถึง 50 ราย  เปน 100 ถึง 120 ราย

ตอการรับสมัครหนึ่งครั้ง รวมถึงแบกรับความคาดหวังตอการไดรับการตอบรับเขาฝกงานมากข้ึน ท้ังนี้การเขามาของเทคโนโลยีตาง ๆ ใน

ยุคปจจุบันและมีบทบาทในดานการตอบสนองความตองการความสะดวกในกิจกรรมตาง  ๆในสังคม ผูวิจัยไดใชหลักการของแอดดี้ โมเดล 

(Addie Model) [2] เพ่ือใหทราบถึงปญหา และแนวทางการแกไข ประกอบดวย 1) การวิเคราะห (Analysis).หมายถึง กระบวนการทำงาน

ของ IAESTE Thailand 2) การออกแบบ (Design) หมายถึง ออกแบบเครื่องมือในการแกไข 3) การพัฒนา(Development) หมายถึง การ

พัฒนาเคร่ืองมือท่ีดำเนินการออกแบบสำหรับแกไขปญหา 4) การดำเนินการ (Implement) หมายถึง การดำเนินการทดลองแกไขปญหา

ตามแนวทางท่ีไดวิเคราะห และ 5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตามผลการดำเนินการปรับปงุแกไขในกระบวนการ ซ่ึงผล

จากการวิเคราะหเพ่ือทราบถึงปญหา สงผลใหผูวิจัยพบวาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำ

ประเทศไทย (IAESTE Thailand) ตองปรับรูปแบบการดำเนินงานใหมีความสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน ตอบสนองความพึงพอใจของ

นักศึกษาในดานความสะดวกสบาย เวลาการดำเนินงานของเจาหนาท่ีลดลง และอำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถ

จำแนกลำดับข้ันตอน ท่ีพบปญกหาจากการสังเกตุของผูปฏิบัติงาน คือ 1) นักศึกษาท่ีดำเนินการสอบผานขอเขียนภาษาอังกฤษ และผาน

การสัมภาษณ ทางวิชาชีพเปนท่ีเรียบรอย มีความจำเปนตองสงเอกสารจำนวนมากเพ่ือใหทาง IAESTE Thailand รวบรวมขอมูล

ดำเนินการ สงเขาระบบ อาทิ เชน เอกสารทางการศึกษา ประวัติสวนตัว หนังสือรับรองผลทางภาษา อังกฤษ รวมถึงสัญญาการรับทุน  

เปนตน เพ่ือใหบริษัท หรือสถาบันการศึกษา ณ ตางประเทศพิจารณาภายในระยะเวลา 7 ถึง 14 วันทำการ  

 ท้ังนี้กระบวนการทำงานโดยรวมสามารถเห็นถึงชองวางของปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนำมาวิเคราะหหาแนวทางดำเนินการแกไขไดอยาง

เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1) การสงเอกสารซ่ึง ใชเวลาโดยประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการเอกสารจึงจะถึงเจาหนาท่ี และในบางกรณีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความ

จำเปนตองขอเอกสารทางการศกึษาเพ่ิมเติมอันเปนผลมาจากการจัดสงเอกสารของนักศึกษาไมครบถวน  จึงทำใหระยะเวลาการดำเนินงาน

เกินกวาท่ีกำหนดไว  

 2) การตรวจสอบสถานะผลตอบรับ หรือการปฏิเสธเขาฝกงาน มีชองทางเดียวคือผานโครงขายโทรศัพทสำนักงานสงผลใหชองทาง

ดังกลาวไมเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาท่ีรับทุน และสงผลตอความพึงพอใจดานลบตอโครงการโดยตรง ท้ังนี้เทคโนโลยีจะมีผลอยางย่ิงใน

การอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานปจจุบัน ใหมีความทันสมัย

มากย่ิงขึ้น ตอบสนองความพึงพอใจใหกับนักศึกษาและ ผูท่ีเกี่ยวของ โดยจากการศึกษาพบวาในยุคปจจุบันนี้ผูท่ีประกอบธุรกิจตาง  ๆไม

วาจะขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ภาครัฐบางหนวยงาน และภาคเอกชน ตางไดใหความสนใจในการท่ีจะพัฒนา Mobile Application เพ่ือ

เปนอีกชองทางหนึ่งในการอำนวยบริการใหกับลูกคา และประชาชน รวมไปถึงตอบสนองความพึงพอใจในการใชงานเสริมสรางภาพลักษท่ี

ดีตอองคกร อาทิเชน กลุมธุรกิจเพ่ือการศึกษาท่ี การซ้ือขายสื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ผานระบบออนไลน เปน

ตน รวมถึงเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการใหแกองคกรนั้น ๆ  ดวยปจจัยและท่ีมาดังกลาวขางตน จึงมีแนวคิดการออกแบบ และ

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

เพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย (IAESTE Thailand)  ท่ีจะสงผลใหกระบวนการทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนใน

เรื่องของระยะเวลาการดำเนินงานท่ีลดลง ไดรับความพึงพอใจจากนักศึกษาเนือ่งจากสะดวกในการติดตอประสานงานไดทุกท่ีทุกเวลาผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smart Phone)  

  ดวยปญหาดังกลาวทางผูจัดทำวิทยานิพนธ ไดเห็นความสำคัญของปญหา และขอบกพรองของกระบวนการทำงาน และ ไดศึกษาการ

ทำงานของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย (IAESTE Thailand) โดยอาศัยการสังเกตุ

จากตัวผูจัดทำวิทยานิพนธเอง เนื่องจากเปนผูปฏิบัติงานอยูใน IAESTE และสำรวจความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ พบวาการ

ดำเนินงานการรับสงเอกสารมีระยะเวลาท่ีจำกัด  นักศึกษาท่ีสมัครเขารวมโครงการมีความลาชาในการสงเอกสาร เนื่องจากนักศึกษามา

จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ัวประเทศ การสงเอกสารผานไปรษณีย มีการใชเวลาขนสงท่ีนาน ยากตอการสืบหากรณีสูญหายระหวาง

ขนสงโดย  แอปพลิเคชันท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนสามารถเก็บขอมูลเอกสารเพ่ิมเติมตาง ๆ ของนักศึกษาไวในระบบฐานขอมูลได สงผลใหมีการ

สงเอกสารผานระบบไดรวดเร็วขึ้น ระยะเวลา การดำเนินงานในสวนนี้ปรับลดลง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานสามารถการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส รวบรวมไฟลเอกสารไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการขอเอกสารเพ่ิมเติมไดสะดวกมากย่ิงข้ึน นักศึกษาสามารถอัพโหลดไฟล

ผานแอปพลิเคชันไดทุกท่ีทุกเวลาผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smart.Phone) ทดแทนการสงผานไปรษณียท่ีตองใชระยะเวลาในการจัดสงจาก

ตนทาง มายังปลายทาง นักศึกษาไมตองแบกรับคาใชจายในการจัดสงเอกสารระยะเวลาในกระบวนการลดลง นักศึกษาเกิดความ พึงพอใจ

ตอองคกรในภาพรวม สงเสริมภาพพจนใหมีความนาเชื่อถือ มีจุดเดน มีจุดขายท่ีชัดเจน ผลักดันใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

มีการบริการนักศึกษาสัมพันธท่ีดีลดข้ันตอนการทำงานประหยัดเวลาในการติดตอดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นตอไป 

วิธีการดำเนนิงาน 
 

  วิธีการการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน ตามหลักการออกแบบของแอ็ดด้ี โมเดล (Addie 

Model) ไดศึกษาปญหา วิเคราะห ออกแบบ ทดลอง และบันทึกเพ่ือหาผลลัพธตามท่ีตองการแกไขปญหาโดย หลังจาก

การศึกษากระบวนการดำเนินงานปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและดำเนินการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการแกไขดังนี้ 
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บทนำ 
 

 สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค หรือ IAESTE ถูกกอต้ังขึ้นในป พ.ศ.2491 ณ  อิมพีเรียลคอล

เลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยคณะทำงานโครงการ  ณ อิมพีเรียล นำโดย Mr.James Newby  ไดเขาพบกับองคกรระดับชาติจาก 

10 ประเทศในยุโรปในชวงหลังสงครามโลกเพ่ือสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับผลดีของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน นับต้ังแต ป พ.ศ.2491 เปนตนมาทางสมาคมไดเติบโตข้ึนในกวา 93 

ประเทศท่ัวโลก และมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษากวา 300,000 คน ท้ังนี้ สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ฝกงานดานเทคนิค (IAESTE Thailand) มีปริมาณนักศึกษาเฉลี่ยปละประมาณ 6,000 คน นั่นจึงทำใหสมาคมระหวางประเทศเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค (IAESTE.Thailand)  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ทางดานการฝกงานดานเทคนิค และเปนท่ียอมรับในระดับสากลอยางกวางขวาง ดวยนักศึกษาท่ีผานการฝกงานกับโครงการมี

ความรูความสามารถทางสายงานอยางถองแท สามารถตอบโจทยความตองการของบริษัทในแตละสาขาอาชีพ จึงเปนหลักประกันคุณภาพ

ของสมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน  ดานเทคนิค (IAESTE) ไดเปนอยางดี [1] 

 สมาคมระหวางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานดานเทคนิค (IAESTE.Thailand) ใชชื่ออยาง เปนทางการในประเทศไทย

วา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย หรือ IAESTE Thailand (The International 

Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีการดำเนินงานภายใตความควบคุมของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เริ่มตนสมัครเขารวมการเปนประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2521 

และเร่ิมมีการดำเนินงานแลกเปลี่ยนนักศึกษาอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบันท่ีกาวเขาสูการดำเนินงานปท่ี 43 ท้ังนี้ดวยจำนวนนักศึกษาท่ี

สนใจเขารวมโครงการมากขึ้นสงผลใหรูปแบบการดำเนินงานปจจุบันขาดความคลองตัว และไมเขากับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจำนวน

นักศึกษาสมัครรวมโครงการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น มีปริมาณการรับสงเอกสารการรับทุนมากขึ้นจาก 40 ถึง 50 ราย  เปน 100 ถึง 120 ราย

ตอการรับสมัครหนึ่งครั้ง รวมถึงแบกรับความคาดหวังตอการไดรับการตอบรับเขาฝกงานมากข้ึน ท้ังนี้การเขามาของเทคโนโลยีตาง ๆ ใน

ยุคปจจุบันและมีบทบาทในดานการตอบสนองความตองการความสะดวกในกิจกรรมตาง  ๆในสังคม ผูวิจัยไดใชหลักการของแอดดี้ โมเดล 

(Addie Model) [2] เพ่ือใหทราบถึงปญหา และแนวทางการแกไข ประกอบดวย 1) การวิเคราะห (Analysis).หมายถึง กระบวนการทำงาน

ของ IAESTE Thailand 2) การออกแบบ (Design) หมายถึง ออกแบบเครื่องมือในการแกไข 3) การพัฒนา(Development) หมายถึง การ

พัฒนาเคร่ืองมือท่ีดำเนินการออกแบบสำหรับแกไขปญหา 4) การดำเนินการ (Implement) หมายถึง การดำเนินการทดลองแกไขปญหา

ตามแนวทางท่ีไดวิเคราะห และ 5) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตามผลการดำเนินการปรับปงุแกไขในกระบวนการ ซ่ึงผล

จากการวิเคราะหเพ่ือทราบถึงปญหา สงผลใหผูวิจัยพบวาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำ

ประเทศไทย (IAESTE Thailand) ตองปรับรูปแบบการดำเนินงานใหมีความสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน ตอบสนองความพึงพอใจของ

นักศึกษาในดานความสะดวกสบาย เวลาการดำเนินงานของเจาหนาท่ีลดลง และอำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถ

จำแนกลำดับข้ันตอน ท่ีพบปญกหาจากการสังเกตุของผูปฏิบัติงาน คือ 1) นักศึกษาท่ีดำเนินการสอบผานขอเขียนภาษาอังกฤษ และผาน

การสัมภาษณ ทางวิชาชีพเปนท่ีเรียบรอย มีความจำเปนตองสงเอกสารจำนวนมากเพ่ือใหทาง IAESTE Thailand รวบรวมขอมูล

ดำเนินการ สงเขาระบบ อาทิ เชน เอกสารทางการศึกษา ประวัติสวนตัว หนังสือรับรองผลทางภาษา อังกฤษ รวมถึงสัญญาการรับทุน  

เปนตน เพ่ือใหบริษัท หรือสถาบันการศึกษา ณ ตางประเทศพิจารณาภายในระยะเวลา 7 ถึง 14 วันทำการ  

 ท้ังนี้กระบวนการทำงานโดยรวมสามารถเห็นถึงชองวางของปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนำมาวิเคราะหหาแนวทางดำเนินการแกไขไดอยาง

เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1) การสงเอกสารซ่ึง ใชเวลาโดยประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการเอกสารจึงจะถึงเจาหนาท่ี และในบางกรณีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความ

จำเปนตองขอเอกสารทางการศกึษาเพ่ิมเติมอันเปนผลมาจากการจัดสงเอกสารของนักศึกษาไมครบถวน  จึงทำใหระยะเวลาการดำเนินงาน

เกินกวาท่ีกำหนดไว  

 2) การตรวจสอบสถานะผลตอบรับ หรือการปฏิเสธเขาฝกงาน มีชองทางเดียวคือผานโครงขายโทรศัพทสำนักงานสงผลใหชองทาง

ดังกลาวไมเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาท่ีรับทุน และสงผลตอความพึงพอใจดานลบตอโครงการโดยตรง ท้ังนี้เทคโนโลยีจะมีผลอยางย่ิงใน

การอำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานปจจุบัน ใหมีความทันสมัย

มากย่ิงขึ้น ตอบสนองความพึงพอใจใหกับนักศึกษาและ ผูท่ีเกี่ยวของ โดยจากการศึกษาพบวาในยุคปจจุบันนี้ผูท่ีประกอบธุรกิจตาง  ๆไม

วาจะขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ภาครัฐบางหนวยงาน และภาคเอกชน ตางไดใหความสนใจในการท่ีจะพัฒนา Mobile Application เพ่ือ

เปนอีกชองทางหนึ่งในการอำนวยบริการใหกับลูกคา และประชาชน รวมไปถึงตอบสนองความพึงพอใจในการใชงานเสริมสรางภาพลักษท่ี

ดีตอองคกร อาทิเชน กลุมธุรกิจเพ่ือการศึกษาท่ี การซ้ือขายสื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ผานระบบออนไลน เปน

ตน รวมถึงเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการใหแกองคกรนั้น ๆ  ดวยปจจัยและท่ีมาดังกลาวขางตน จึงมีแนวคิดการออกแบบ และ

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

เพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย (IAESTE Thailand)  ท่ีจะสงผลใหกระบวนการทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนใน

เรื่องของระยะเวลาการดำเนินงานท่ีลดลง ไดรับความพึงพอใจจากนักศึกษาเนือ่งจากสะดวกในการติดตอประสานงานไดทุกท่ีทุกเวลาผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smart Phone)  

  ดวยปญหาดังกลาวทางผูจัดทำวิทยานิพนธ ไดเห็นความสำคัญของปญหา และขอบกพรองของกระบวนการทำงาน และ ไดศึกษาการ

ทำงานของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝกงานดานเทคนิคประจำประเทศไทย (IAESTE Thailand) โดยอาศัยการสังเกตุ

จากตัวผูจัดทำวิทยานิพนธเอง เนื่องจากเปนผูปฏิบัติงานอยูใน IAESTE และสำรวจความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ พบวาการ

ดำเนินงานการรับสงเอกสารมีระยะเวลาท่ีจำกัด  นักศึกษาท่ีสมัครเขารวมโครงการมีความลาชาในการสงเอกสาร เนื่องจากนักศึกษามา

จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ัวประเทศ การสงเอกสารผานไปรษณีย มีการใชเวลาขนสงท่ีนาน ยากตอการสืบหากรณีสูญหายระหวาง

ขนสงโดย  แอปพลิเคชันท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนสามารถเก็บขอมูลเอกสารเพ่ิมเติมตาง ๆ ของนักศึกษาไวในระบบฐานขอมูลได สงผลใหมีการ
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วิธีการดำเนนิงาน 
 

  วิธีการการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน ตามหลักการออกแบบของแอ็ดด้ี โมเดล (Addie 

Model) ไดศึกษาปญหา วิเคราะห ออกแบบ ทดลอง และบันทึกเพ่ือหาผลลัพธตามท่ีตองการแกไขปญหาโดย หลังจาก

การศึกษากระบวนการดำเนินงานปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและดำเนินการวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการแกไขดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการทำงานของ IAESTE 

 

5.รับทุน 1 
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 จากประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยศึกษานั้นปญหาท่ีพบอยูในกระบวนการทำงานลำดับท่ี 6 8 9 และ 10 ดังปรากฏในรูปท่ี 1 ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงไดแนวคิดในการแกไขปญหาโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีความทันสมัยเพ่ือนำมาใชในกระบวนการดังกลาว โดยแอปพลิเคชัน

จะถูกนำมาใชในกระบวนการจัดสงเอกสารโดยตรงผานระบบออนไลน สามารถตรวจสอบสถานะ การรับทุนดวยตนเองได และสามารถย่ืน

เบิกเงินประกันทุนไดทันทีหลังฝกงานเสร็จสิ้น โดยหลังการใชงานแอปพลิเคชันแลวนั้นผูวิจัยคาดหวังใหระยะเวลาการดำเนินงานในแตละ

ขั้นตอนมีความรวดเร็วขึ้น และไดรับความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางผูทดลองใชงาน 

 หลังการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานบนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ แอน

ดรอยด [3] ทดสอบโดยการทดสอบแบบกลองดำซ่ึงเปนการทดสอบการทำงานของระบบโดยรวมท้ังหมดวา มีกระบวนการทำงานถูกตอง

ตามวัตถุประสงคหรือไม สามารถเรียกไดอีกอยางวา Functional Testing  คือ การทดสอบระบบโดยมองขามตอกลไกภายในของระบบ

และมุงเนนไปท่ีผลลัพธท่ีออกมาหลังจากการตอบสนองของระบบอยางเดียว โดยเลือกขอมูลนำเขา และเงื่อนไขการประมวลผลขอมูลท่ี

นำมาทดสอบเปนท้ังขอมูลท่ีถูกตอง และไมถูกตองแลวทำการกรอกขอมูลลงไปเสมือนกับการทำงานจริง ๆ เพ่ือดูวาโปรแกรมสามารถ

ทำงานและใหผลตามท่ีผูใชตองการหรือไมโดยผูทดลองใชงานเปนกลุมตัวอยางจำนวน 45 คน ประกอบดวย นักศึกษารับทุนประจำป 

2563 จำนวน 20 คน ศิษยเกา จำนวน 20 คน และเจาหนาท่ี จำนวน 5 คน 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 

 หลังจากวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบการใชงานแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานผูวิจัยไดทำการประเมิน

ระบบท่ีพัฒนาขึ้น จากการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน ตามแนวทางการออกแบบโดยอาศัยแบบจำลองแอ็ดด้ี 

โมเดล  (Addie Model) เพ่ือนำมาแกปญหาการดำเนินงานของโครงการแลกเปลี่ยนนนักศึกษา ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการ

ดำเนินงานในปจจุบัน อำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษา และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สงผลใหมีการออกแบบแอปพลิเคชันท่ีผูวิจัยได

ปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมและไมยุงยากตอการใชงาน เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดโดยมีเมนูการทำงานภายในแอปพลิเคชัน 

ประกอบดวย 1.การเขาสูระบบ 2.บันทึกขอมูลสวนตัว 3.ติดตามสถานะการรับทุน  4.การสงไฟลเอกสารเพ่ิมเติม 5.การเบิกจายคาประกัน

ทุน ซ่ึงเมนูการใชงานดังกลาวเปนข้ันตอนการดำเนินงานท่ีนำ  แอปพลิเคชันมาปรับใช 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

 ท้ังนี้ การนำแอปพลิเคชันเขามาใชงานนอกจากอำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา แลวนั้น  ยังสงผลตอ

ระยะเวลาการดำเนินงานโดยตรง กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานทางดานเวลา รูปแบบการดำเนินงานเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น รวดเร็ว 
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รูปที่ 2 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

 ท้ังนี้ การนำแอปพลิเคชันเขามาใชงานนอกจากอำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา แลวนั้น  ยังสงผลตอ

ระยะเวลาการดำเนินงานโดยตรง กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานทางดานเวลา รูปแบบการดำเนินงานเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น รวดเร็ว 

ตอบสนองตอความเรงดวนในเวลาการดำเนินงานท่ีมีอยางจำกัดโดย โดยสามารถวัดไดจากการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางดาน

ระยะเวลา กอน และหลังใชงานแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางดานเวลาการดำเนินงาน  

ลำดับ รายละเอียด กอนใชงาน หลงัใชงาน 

1 การรับเอกสารหลังรับทุนฝกงาน > 3-5 วันทำงาน < 1 วันทำการ 

2 การตรวจสอบสถานะ > 10 นาที / 1คน < 5 นาที / 1 คน 

3 การเบิกเงินประกันทุน > 15 นาที / 1 คน < 5 นาที / 1 คน 

  

 พบวาขั้นตอนท่ีผูวิจัยไดเวิเคราะหปญหาและออกแบบเครื่องมือมาดำเนินการแกไขนั้นสงผลใหระยะเวลาการดำเนินงานลดลงอยาง

เห็นไดชัด สงผลใหเกิดการบริหารเวลาการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถแสดงการเปรีบเทียบและอธิบายไดดังนี้ 

1.การรับเอกสารหลังรับทุนสุดงาน นักศึกษา ไมจำเปนตองสงเอกสารผานทางไปรษณีย เนื่องจากเสี่ยงตอการสูญหายของเอกสารระหวาง

ทางและความลาชาในการจัดสงโดยกระบวนการทำงานเดิมนักศึกษาใชเวลาสงเอกสาร อยูท่ี 3 – 5  วันทำการ หลังจากปรับเปลี่ยนมาใช

กระบวนการจัดสงเอกสารผานแอปพลิเคชันท่ีไดพัฒนาข้ึนนั้น นักศึกษาสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานข้ันตอนนี้ลงไดเหลือเพียง

ภายใน 1 วันทำการนับจากวันท่ีเจาหนาท่ีรองขอเอกสารเพ่ิมเติม 

2. ตรวจสอบสถานะ นักศึกษาสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะการรับทุนฝกงานของตนเองผานแอพพลิเคชั่น ท่ีไดพัฒนาขึ้น จาก

กระบวนการทำงานเดิม ไอเอสเตไทยแลนด มีชองทางการติดตามผล และตรวจสอบสถานะเพียงหนึ่งชองทางคือการโทรศัพทสายไหนเขา

สอบถามกับเจาหนาท่ีโดยตรง สงผลให การดำเนินงาน ขาดความคลองตัว เนื่องจากเจาหนาท่ีจำเปนตองคอย รับสายนักศึกษา เพ่ือ

ตรวจสอบขอมูลใหกับนักศึกษาตามความตองการ ท้ังนี้ เม่ือมีการนำแอพพลิเคชั่นเขามาใชงาน ในดานการตรวจสอบสถานะสงผลให ลด

กระบวนการทำงานของเจาหนาท่ี ในสวนนี้ลงนักศึกษาไดรับความสะดวกสบายในการตรวจสอบสถานะของตนเองผาน แอพพลิเคชั่นได

โดยตรง ผลการทดลองใชแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานกับกลุมผูปฏิบัติงาน IAESTE จำนวน  5 คน กลุมนักศึกษาท่ี

เคยเขารวมโครงการ (ศิษยเกา) จำนวน 20 คน และกลุมนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการปจจุบันจำนวน 20 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 45 คน โดย

ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert rating scale) [4] เพ่ือวัดผล และขอความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมท่ีมีผลหลัง

การทดลองใชแอป พลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน ซ่ึงแตละขอมีลักษณะเปนรายละเอียดความพึงพอใจในดานตาง ๆ และ

แสดงระดับความพึงพอใจโดยสูงสุดท่ี 5 และต่ำสุดท่ี 1 3. การเบิกจายเงินประกันทุน นักศึกษาสามารถดำเนินการเบิกคืนเงินประกันทุน

ของตนเองผานแอพพลิเคชั่น ท่ีไดพัฒนาข้ึน จากกระบวนการทำงานเดิม มีชองทางการสงเอกสารเบิกจายเพียงทางเดียวคือ นักศึกษาตอง

เดินทางมาดำเนินการดวยตนเอง ณ สำนักงาน สงผลใหนักศึกษาท่ีอยูตางจังหวัดแบกรับภาระคาเดินทางท่ีสูง และใชตองระยะเวลาในการ

เดินทาง อีกท้ังเม่ือนักศึกษาทำการเบิกจายจะยังไมไดรับเงินคืนในทันที ทาง IAESTE ตองดำเนินการสงเรื่องเบิกจายซ่ึงใชระยะเวลา 1 – 2 

สัปดาห จึงจะสามารถแจงนักศึกษารับเงินคืนได ดังนั้น แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนชวยใหนักศึกษาดำเนินธุรกรรมดังกลาวไดทันทีโดยไม

ตองเดินทางมาดวยตนเอง 

สรปุผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอป

พลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยเร่ิมศึกษาจากปญหาท่ี

ผานมาของการกระบวนการทำงานในปจบุันของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเลือกและสราง

เครื่องมือในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ศึกษากระบวนการและวิเคราะหปญหา 2) ออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการแกไขปญหา 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันท่ีเปนกลุมตัวอยาง วัดผลการแสดงความรูสึกความคิดเห็น และพฤติกรรมท่ีมีผล

หลังจากการทดลองใชงานแอปพลิเคชัน รวมถึงประสิทธิภาพดานระยะเวลาการทำงานในข้ันตอนท่ีใชงานแอปพลิเคชัน ซ่ึงแสดงผลขอมูล
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ตาง ๆ  ซ่ึงแตละขอมีลักษณะเปนความหมายท่ีเปนลำดับ แสดงระดับพฤติกรรม ต้ังแตระดับสูงสุดคือ 5 ไปถึงต่ำสุด ไดแก มากท่ีสุด มาก  

ปานกลาง นอย และ  นอยท่ีสุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต การ

ประยุกตใชแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ และ

ผูปฏิบัติงานนั้นสามารถจำแนกออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

 1. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ : นักศึกษาสามารถติดตามขอมูลตาง ๆ ผานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ประเด็นท่ีสามารถแกไขปญหาไดคือ การติดตามสถานะการตอบรับ การสงเอกสารเพ่ิมเติมผานระบบ  การดำเนินการเบิกจายคาประกัน

ทุนคืน สามารถดำเนินการไดตลอดเวลา และไมจำเปนตองเดินทางมา ณ สำนักงาน  ผานการแสดงผลขอมูลผานแอปพลิเคชัน มี

องคประกอบการใชงาน ไมซับซอน ซ่ึงถูกปรับแกไขจากแนวคิดประสบการณของผูใชงาน (User Experience) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอ

ผูใชงานสนับสนุนการใหบริการ ใชงานงาย ขอมูลถูกตอง นาสนใจ เหมาะสม รวดเร็ว สะดวก มีประโยชนและกอใหเกิดการอยากใช  

 2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไดอยางรวดเร็วม สามารถติดตอนักศึกษาได

ผานแอปพลิเคชัน อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารตาง ๆ ไดดีย่ิงข้ึน จากการทดลองใชและผลการประเมินผานแบบสอบถาม

ความพึงพอใจนั้นสงผลตอความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาฝกงานซ่ึงประกอบดวย การสงเอกสารเพ่ิมเติม การติดตามสถานะ และการเบิกจายเงินประกันทุน ชวยเพ่ิมชองทางการสง

เอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ  รวมถึงการเบิกจายเงินประกันทุน  พรอมท้ังสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการ และสามารถลด

ระยะเวลาระหวางประบวนการทำงานลงได โดยมีคะแนนความพึงพอใจจากผูใชงานเฉลี่ย  4.24 – 4.77 คะแนน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางดีย่ิงของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไตรภพ จตุรพาณิชย อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก และรองศาสตราจารย ดร.สมภพ ทองปลิว อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ท่ีกรุณาตรวจทานและแกไข พรอมให

แนวคิด และคําแนะนําทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดีตามวัตถุประสงค ท้ังนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ี

กรุณาใหแนวคิด และคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน รวมท้ัง

อาจารยหัวหนาภาควิชา อาจารยท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา คณะอาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานของสาขาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ
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การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
นัฐพล หัสนี¹*  สุดาพร ทองสวัสด์ิ² 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนขยายโอกาส เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันต้ังแต่อายุ พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการสำเร็ จการศึกษาของนักเรียน   
ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษา
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต        
2) เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน         
การทำงานและขนาดโรงเรียน ในส่วนของวิธีการศึกษาเริ่มจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 205 คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .986 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google Form สถิติที่ใช้ คือ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไมแ่ตกต่างกัน 4) ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05 5) ครูที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ตาง ๆ  ซ่ึงแตละขอมีลักษณะเปนความหมายท่ีเปนลำดับ แสดงระดับพฤติกรรม ต้ังแตระดับสูงสุดคือ 5 ไปถึงต่ำสุด ไดแก มากท่ีสุด มาก  

ปานกลาง นอย และ  นอยท่ีสุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต การ

ประยุกตใชแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ และ

ผูปฏิบัติงานนั้นสามารถจำแนกออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

 1. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ : นักศึกษาสามารถติดตามขอมูลตาง ๆ ผานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ประเด็นท่ีสามารถแกไขปญหาไดคือ การติดตามสถานะการตอบรับ การสงเอกสารเพ่ิมเติมผานระบบ  การดำเนินการเบิกจายคาประกัน

ทุนคืน สามารถดำเนินการไดตลอดเวลา และไมจำเปนตองเดินทางมา ณ สำนักงาน  ผานการแสดงผลขอมูลผานแอปพลิเคชัน มี

องคประกอบการใชงาน ไมซับซอน ซ่ึงถูกปรับแกไขจากแนวคิดประสบการณของผูใชงาน (User Experience) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอ

ผูใชงานสนับสนุนการใหบริการ ใชงานงาย ขอมูลถูกตอง นาสนใจ เหมาะสม รวดเร็ว สะดวก มีประโยชนและกอใหเกิดการอยากใช  

 2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไดอยางรวดเร็วม สามารถติดตอนักศึกษาได

ผานแอปพลิเคชัน อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารตาง ๆ ไดดีย่ิงข้ึน จากการทดลองใชและผลการประเมินผานแบบสอบถาม

ความพึงพอใจนั้นสงผลตอความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาฝกงานซ่ึงประกอบดวย การสงเอกสารเพ่ิมเติม การติดตามสถานะ และการเบิกจายเงินประกันทุน ชวยเพ่ิมชองทางการสง

เอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ  รวมถึงการเบิกจายเงินประกันทุน  พรอมท้ังสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการ และสามารถลด

ระยะเวลาระหวางประบวนการทำงานลงได โดยมีคะแนนความพึงพอใจจากผูใชงานเฉลี่ย  4.24 – 4.77 คะแนน 
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Abstract 

Administering the student support system is an important process in helping students especially 
expansion schools as there were students who differ in age, development, physical, mental, emotional and 
social including economic status may affect learning behavior and graduation of the students. Therefore, 
this research studies the administration of student support system. The objectives were 1) study the 
administration of the school's student support system of expansion schools under the Phuket Primary 
Educational Service Area Office, 2) compare the school’s administrations of the student support system 
classified by gender, educational background, work experience and school sizes. For the study method, 
starting from determining the sample size, i.e. teachers who work in expansion schools consisted of 205 
students used a stratified random sampling method. The tool used was a questionnaire with the confidence 
value of .986. The information was collected using Google Form. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, T test, One-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and double mean difference 
test. By Scheffe's method, the research’s results found that 1) the overall and individual aspects of the 
administration of the student support system of expansion schools were at a high level, 2) teachers with 
different gender had no different opinions, 3) teachers with different educational backgrounds had no 
different opinions. 4) teachers with different working experiences had different opinions of .05 statistically, 
and 5) teachers who belong to schools with different school sizes had no different opinions. 
 
Keywords : administration, student support system, Phuket Primary Educational Service Area Office 
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Abstract 

Administering the student support system is an important process in helping students especially 
expansion schools as there were students who differ in age, development, physical, mental, emotional and 
social including economic status may affect learning behavior and graduation of the students. Therefore, 
this research studies the administration of student support system. The objectives were 1) study the 
administration of the school's student support system of expansion schools under the Phuket Primary 
Educational Service Area Office, 2) compare the school’s administrations of the student support system 
classified by gender, educational background, work experience and school sizes. For the study method, 
starting from determining the sample size, i.e. teachers who work in expansion schools consisted of 205 
students used a stratified random sampling method. The tool used was a questionnaire with the confidence 
value of .986. The information was collected using Google Form. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, T test, One-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and double mean difference 
test. By Scheffe's method, the research’s results found that 1) the overall and individual aspects of the 
administration of the student support system of expansion schools were at a high level, 2) teachers with 
different gender had no different opinions, 3) teachers with different educational backgrounds had no 
different opinions. 4) teachers with different working experiences had different opinions of .05 statistically, 
and 5) teachers who belong to schools with different school sizes had no different opinions. 
 
Keywords : administration, student support system, Phuket Primary Educational Service Area Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการทำงานเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ สถานศึกษาจึงตระหนักถึงความสำคัญของ       
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] ดังนั้นภาพความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป
ตามที่มุ่งหวังนั้น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความสำคัญต่อนักเรียนเพราะทำให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา ทำให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนรู้จักตนเอง 
ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม 
(MQ) ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่สนับสนุนและส่งเสริมรับผิดชอบ            
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญทั้งทางด้านวิชาการและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถ
สำเร็จการศึกษาและมีคุณภาพชีวีตที่ดี โดยมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่มี
นโยบายให้ทุกโรงเรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ อย่างเห็นเป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพมาตรฐาน ดังน้ัน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะช่วยเหลือดูแล
นักเรียนให้ประสบความสำเร็จ แต่จากการรายงานอัตราการออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบว่ามีนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อ
จำแนกตามสาเหตุปรากฎว่ามีปัญหาครอบครัว มีอัตราการออกกลางคันมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่สาเหตุสมรสแล้วและหาเลี้ยง
ครอบครัว สาเหตุอพยพตามครอบครัว  และสาเหตุมีปัญหาการปรับตัว ต้องคดีถูกจับและเจ็บป่วยอุบัติเหตุ [2]  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อจะได้ทราบข้อมูลด้านการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
ที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัย จะนำมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการดูแลนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ และผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องที่จะได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 
วิธีการดำเนินการ 

 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื ่อศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าที ่ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียน 12 แห่ง ประชากรทั้งหมดจำนวน 424 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 205 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน [3] และนำมาสุ่ม
แบบแบ่งชั ้น (Stratified  Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน จากนั้นนำมาเทียบสัดส่วน และใช้การสุ ่มแบบ      
อย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน ดังตารางที่ 1 
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ลำดับที่ 
ขนาดของ 
โรงเรียน 

จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวน 
ประชากร 

จำนวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

1 กลาง 5 133 64 

2 ใหญ ่ 7 291 141 

 รวม 12 424 205 

 ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศ  (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, 2564) 
2. เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    เคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พัฒนาข้อคำถามจาก       
บุญย่ิง พรมจารีย์ [4], สุภัสสร สุริยะ [5] , และรัชพล เท่ียงดี [6] โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) [7] ตามกรอบแนวคิดการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายด้านทั้งหมด 5 ด้าน 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรยีน   
3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อนักเรียน จำนวน 35 ข้อ จากน้ัน
นำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละข้อของแบบสอบถาม โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่านในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม และได้ค่า IOC ต้ังแต่ .67 – 1.00 จำนวน 35 ข้อ จากน้ันหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย
ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัล (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .986  

     การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำตอบในแบบสอบถาม      
แต่ละชุด นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
              1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
              2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)                   
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อและแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์
สมบูรณ์ (Absolute Criteria)  

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยจำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม 
และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการทำงาน และหากพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe' 
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ลำดับที่ 
ขนาดของ 
โรงเรียน 

จำนวน 
โรงเรียน 

จำนวน 
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จำนวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

1 กลาง 5 133 64 

2 ใหญ ่ 7 291 141 

 รวม 12 424 205 

 ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศ  (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, 2564) 
2. เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    เคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พัฒนาข้อคำถามจาก       
บุญย่ิง พรมจารีย์ [4], สุภัสสร สุริยะ [5] , และรัชพล เท่ียงดี [6] โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) [7] ตามกรอบแนวคิดการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายด้านทั้งหมด 5 ด้าน 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรยีน   
3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อนักเรียน จำนวน 35 ข้อ จากน้ัน
นำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละข้อของแบบสอบถาม โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่านในการตรวจสอบ
แบบสอบถาม และได้ค่า IOC ต้ังแต่ .67 – 1.00 จำนวน 35 ข้อ จากน้ันหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย
ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัล (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .986  

     การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำตอบในแบบสอบถาม      
แต่ละชุด นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
              1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
              2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)                   
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อและแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์
สมบูรณ์ (Absolute Criteria)  

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยจำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม 
และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการทำงาน และหากพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe' 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัย   
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตในภาพรวม พบว่า มีระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    
ทุกด้านมีระดับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ        
คัดกรองนักเรียน รองลงมาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
   2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
        2.1  ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยที่ครูเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย      
สูงกว่าครูที่เป็นเพศชาย   
      2.2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า           
มีความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05            
ส่วนด้านการส่งต่อนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
      2.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานโดยภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและด้านการส่งต่อนักเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านการคัดกรองนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ครูที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไม่แตกต่างกัน  

     2.4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ดังน้ี 
    1. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต พบว่า ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต มีความคิดเห็นต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ คือ การคัดกรองนักเรียน การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และการส่งต่อนักเรียน         
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายการควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการประชุมชี้แจง  
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แนวทางการดำเนินงานให้ครูในโรงเรียนได้รับทราบและทั่วถึง มีการกำหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหารและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้การบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับศิวา ขุนชำนาญ [8] ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
       2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน อภิปรายได้
ดังน้ี 
         2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
โดยที่ครูที ่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที ่เป็นเพศชาย การที่ผลเป็นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก ครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ี           
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทิศทางเดียวกัน การได้รับการฝึกอบรมพัฒนาการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ทำให้มีความเห็นต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสุนิสา มาสุข [9] ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
         2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การส่งต่อนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อาจเน่ืองมาจากครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้          
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่วนหนึ่งเกิดจากที่ทางครูปฏิบัติ
หน้าท่ีในการสอนได้รับการได้รับการฝึกอบรมพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงาน
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ทำให้มีความเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับจันทิรา ไชยรัตน์ [10] ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  พบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
         2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามประสบการณ์ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเน่ืองมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบ
ดูแลช่วยเหลืออย่างแท้จริงโดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ ่งส่วนมากจะอาศัย
ประสบการณ์ที่ตนเองได้เรียนรู้มา ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
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แนวทางการดำเนินงานให้ครูในโรงเรียนได้รับทราบและทั่วถึง มีการกำหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหารและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้การบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับศิวา ขุนชำนาญ [8] ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
       2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน อภิปรายได้
ดังน้ี 
         2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
โดยที่ครูที ่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที ่เป็นเพศชาย การที่ผลเป็นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก ครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่           
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทิศทางเดียวกัน การได้รับการฝึกอบรมพัฒนาการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ทำให้มีความเห็นต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสุนิสา มาสุข [9] ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
         2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การส่งต่อนักเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อาจเน่ืองมาจากครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้          
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่วนหนึ่งเกิดจากที่ทางครูปฏิบัติ
หน้าท่ีในการสอนได้รับการได้รับการฝึกอบรมพัฒนาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงาน
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ทำให้มีความเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับจันทิรา ไชยรัตน์ [10] ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  พบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
         2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามประสบการณ์ทำงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจเน่ืองมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบ
ดูแลช่วยเหลืออย่างแท้จริงโดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา ตลอดจนการประสานความร่วมมือในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ ่งส่วนมากจะอาศัย
ประสบการณ์ที่ตนเองได้เรียนรู้มา ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนทั้งในส่วนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ตลอดจนการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และอาจข้ึนอยู่
กับลักษณะส่วนบุคคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสุลาลัย ทองดี [11] บทความวิจัยแนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน 
                   2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ การที่ผลวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเหมือนกัน การทำงานหรือรูปแบบการทำงานที่ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มี
ความเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับมลรวี ทิพยรัตน์ [12] ศึกษาการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน   
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต สรุปได้ดังน้ี การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา  ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ส่วนผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบว่าเมื่อจำแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ในการให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ทำให้สารนิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์, ดร.ธีระชัย รัตนรังษี, ดร.เรวดี เชาวนาสัย ที่ได้ให้ความอนุเครา ะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดีและขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้
การสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีมาโดยตลอด 
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ตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ จะเห็นได้ว่างานวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา    
ทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  และเป็น
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน และขนาดของโรงเรียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  ส่วนครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบว่า 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น    
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และครูสังกัด
โรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
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Academic Administration of Educational Institution Administrators Under the Phuket 
Primary Educational Service Area Office 

 
Jirapong Mitreejit¹*  Sudaporn Thongsawat² 

 
Abstract 

The importance of academic administration can be seen that academic work is of great importance 
in educational institutions and learner quality development. This is to know information leading to the 
development of academic administration and as guidelines for development, support and improve 
academic administration in educational institutions under the Phuket Primary Educational Service Area Office 
to be more efficient. The objectives were 1 )  study the level of academic administration of educational 
institution administrators and 2 )  compare the academic administration of educational institution 
administrators under the Phuket Primary Education Service Area Office classified by gender, educational 
background, work experience, and school sizes. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, T test, One-Way ANOVA and the difference test between the pairs mean. By Scheffe's method, 
the results showed that the overall teachers' opinions towards academic administration of educational 
institution administrators under the Phuket Primary Educational Service Area Office were at a high level. The 
comparison results found that teachers of different sexes had no different opinions about academic 
administration of educational institutions. Teachers with different educational backgrounds had overall 
different opinions towards academic administration of educational institutions with statistically significant at 
the . 0 0 1  level. Teachers with different working experience had different opinions on the academic 
administration of educational institutions with statistically significant at . 0 01  level, and teachers from 
different school sizes had overall different opinions on academic administration of educational institutions 
Under the Phuket Primary Educational Service Area Office with statistically significant at .001 level. 
 
Keywords : Academic Administration 
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Abstract 

The importance of academic administration can be seen that academic work is of great importance 
in educational institutions and learner quality development. This is to know information leading to the 
development of academic administration and as guidelines for development, support and improve 
academic administration in educational institutions under the Phuket Primary Educational Service Area Office 
to be more efficient. The objectives were 1 )  study the level of academic administration of educational 
institution administrators and 2 )  compare the academic administration of educational institution 
administrators under the Phuket Primary Education Service Area Office classified by gender, educational 
background, work experience, and school sizes. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, T test, One-Way ANOVA and the difference test between the pairs mean. By Scheffe's method, 
the results showed that the overall teachers' opinions towards academic administration of educational 
institution administrators under the Phuket Primary Educational Service Area Office were at a high level. The 
comparison results found that teachers of different sexes had no different opinions about academic 
administration of educational institutions. Teachers with different educational backgrounds had overall 
different opinions towards academic administration of educational institutions with statistically significant at 
the . 0 0 1  level. Teachers with different working experience had different opinions on the academic 
administration of educational institutions with statistically significant at . 0 01  level, and teachers from 
different school sizes had overall different opinions on academic administration of educational institutions 
Under the Phuket Primary Educational Service Area Office with statistically significant at .001 level. 
 
Keywords : Academic Administration 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของ     

ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจึงต้องมีความตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อเตรียม     
ความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีทักษะสำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถและทักษะที่จำเป็น ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่าง     
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในภาพรวมปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่า   
ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต [1] จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาที่คาดหวังไว้ใน         
บางรายวิชา เป็นสิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น ดังน้ัน
ความสำคัญของการบริหารวิชาการจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยได้ทำกับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 260 คน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลอันจำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริม
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วิธีการดำเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียน 49 โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอนทั้งหมด 834 คน  
กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู ้สอนที่ปฏิบัติหน้าที ่การสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน [2] ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 260 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
สถานศึกษา จากน้ันนำมาเทียบสัดส่วนและใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากแบบ
ไม่ใส่คืน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตามขนาดโรงเรียน) ครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนัก      
              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 

ที่ ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 เล็ก 30 257 80 
2 กลาง 12 262 82 
3 ใหญ ่ 6 232 72 
4 ใหญ่พิเศษ 1 83 26 
 รวม 49 834 260 

  ที่มา  :  (ข้อมูลสารสนเทศ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, 2564) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แบ่งออกเป็น 2 ตอน และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณาค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) แต่ละข้อของแบบสอบถาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านในการตรวจสอบแบบสอบถาม โดยใช้
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สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .971  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำตอบในแบบสอบถามแต่ละชุด 

นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนวิเคราะห์ โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทั ้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ และแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สมบูรณ์ (Absolute 
Criteria)  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส ำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยจำแนกตาม เพศและวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ     
จากกัน (Independent Samples) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2 กลุ่มและใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-
test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบ บทางเดียว           
(One Way Anova) จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการทำงานและขนาดโรงเรียน หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe' 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต  โดยภาพรวมและรายด้าน ตามรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต           

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมา
คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อและการนำไปใช้ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ แสดงว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรม
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการวัดผลและประเมินผล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบและมีการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนารัตน์        
ยาพันธ์ [3]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

               1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า         
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา กับสถานศึกษามีการวางแผนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินติดตามการใช้หลักสูตร กับสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
ของโรงเรียนเพ่ือประเมินความพร้อมในการบริหารหลักสูตร และสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพ่ือจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรเป็นอีกหนึ่งด้านของงานวิชาการที่เป็นหัวใจหลัก        
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สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .971  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำตอบในแบบสอบถามแต่ละชุด 

นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนวิเคราะห์ โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทั ้งภาพรวม รายด้านและรายข้อ และแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์สมบูรณ์ (Absolute 
Criteria)  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส ำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยจำแนกตาม เพศและวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ     
จากกัน (Independent Samples) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2 กลุ่มและใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-
test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบ บทางเดียว           
(One Way Anova) จำแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการทำงานและขนาดโรงเรียน หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe' 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต  โดยภาพรวมและรายด้าน ตามรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต           

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมา
คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อและการนำไปใช้ ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดคือด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ แสดงว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรม
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการวัดผลและประเมินผล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบและมีการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนารัตน์        
ยาพันธ์ [3]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

               1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า         
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา กับสถานศึกษามีการวางแผนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินติดตามการใช้หลักสูตร กับสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
ของโรงเรียนเพ่ือประเมินความพร้อมในการบริหารหลักสูตร และสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพ่ือจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรเป็นอีกหนึ่งด้านของงานวิชาการที่เป็นหัวใจหลัก        

ของการจัดการเรียนการสอน และยังเป็นปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที ่ส่งผลต่อการนำหลักสูตรไปใช้ ทั ้งนี ้ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญญ์ณพัชร์ 
เพิ่มพูน [4] ได้ทำการวิจัยเรื ่อง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณร าชวิทยาลัย 
ภาคใต้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

      1.3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนของผู้เรียน 
รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
และหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนตามกลุ่ม    
สาระการเรียนรู้ อีกท้ังยังส่งเสริมให้ครูจัดเน้ือหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มีการจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนและอีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง    
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นุชรี เนียมรัตน์ [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของ
หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่าการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ ่มสาระ         
การเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
      1.4  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการพัฒนาสื่อและการนำไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสำหรับผู้เรียน และสถานศึกษามีการจัดหา จัดทำสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานด้านวิชาการ ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้สื่อใน
การประกอบการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วรรณภา สาลี [6] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
     1.5  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการกำหนดระเบียบ แนวการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
โรงเร ียนอย่างชัดเจน รองลงมาสถานศึกษามีการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล              
และประเมินผลการเรียน กับสถานศึกษามีการวางแผนการคุมสอบ การจัดห้องสอบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ         
และสถานศึกษามีการสร้างเครื ่องมือการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนรู ้ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล    
การเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของครูผู้สอน ก่อนการสอน ระหว่างสอนและหลังสอนก็ต้องมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรประกอบกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
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ที่ให้ครูผู้สอน ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นุชรี เนียมรัตน์ [4]          
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ พบว่าการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล มีการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

      1.6  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน 
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และสถานศึกษามีการสำรวจ วิเคราะห์ สภาพปัญหา     
และความต้องการในการนิเทศการเรียนการสอน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมีการสำรวจและวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ความต้องการในการวางแผนการนิเทศงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน การประเมินผล            
การดำเนินการนิเทศภายใน การวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบหลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน ให้ดำเนินไปตามเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์ชินี ขันทศกร [7] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธวิาส 
ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ครูที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในด้านการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวม            
อยู่ในระดับมาก      

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียน  อภิปรายได้ดังน้ี 
     2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยที่ครูที่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าครูที่เป็นเพศชาย การที่ผลเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การดำเนินงานการบริหารงานวิชาการในทิศทางเดียวกัน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านงานวิชาการโดยเชื่อมโยงไปสู่      
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทำให้มีความเห็นต่อการดำเนินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภาพร ราชนิแพน [8]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น     
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษา พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้ชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครสูงกว่าครูเพศหญิง 
      2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001           
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเป็นเพราะครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
แสดงให้เห็นถึงคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ซึ่งสื่อถึงความสามารถในการเรียนรู้เชิงวิชาการระดับสูงกว่า มีแนวโน้มของการมีภูมิรู้และ
องค์ความรู้มากกว่าเมื่อวัดกันด้วยวุฒิการศึกษา ทำให้พื้นฐานและกรอบความคิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดยครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มจะมีเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ สูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทำให้ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประเมินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับครูที่มีวุฒิการศึกษา
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ที่ให้ครูผู้สอน ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นุชรี เนียมรัตน์ [4]          
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครหาดใหญ่ พบว่าการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล มีการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

      1.6  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานศึกษามีการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน 
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และสถานศึกษามีการสำรวจ วิเคราะห์ สภาพปัญหา     
และความต้องการในการนิเทศการเรียนการสอน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมีการสำรวจและวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ความต้องการในการวางแผนการนิเทศงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน การประเมินผล            
การดำเนินการนิเทศภายใน การวางแผนจัดทำโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบหลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน ให้ดำเนินไปตามเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์ชินี ขันทศกร [7] ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธวิาส 
ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ครูที ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในด้านการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวม            
อยู่ในระดับมาก      

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียน  อภิปรายได้ดังน้ี 
     2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยที่ครูที่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าครูที่เป็นเพศชาย การที่ผลเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การดำเนินงานการบริหารงานวิชาการในทิศทางเดียวกัน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านงานวิชาการโดยเชื่อมโยงไปสู่      
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทำให้มีความเห็นต่อการดำเนินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภาพร ราชนิแพน [8]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น     
ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษา พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้ชายมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครสูงกว่าครูเพศหญิง 
      2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001           
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเป็นเพราะครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
แสดงให้เห็นถึงคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ซึ่งสื่อถึงความสามารถในการเรียนรู้เชิงวิชาการระดับสูงกว่า มีแนวโน้มของการมีภูมิรู้และ
องค์ความรู้มากกว่าเมื่อวัดกันด้วยวุฒิการศึกษา ทำให้พื้นฐานและกรอบความคิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดยครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มจะมีเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ สูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทำให้ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประเมินการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับครูที่มีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถิตย์ เทศาราช [9]  ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยภาพรวม พบว่า วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   
     2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ของครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นภูมิหลัง ส่วนบุคคลที่บ่งชี้ถึงการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจต่อสิ่งต่าง  ๆ ด้วยความ
รอบคอบ รอบรู้และเน้นตามประสบการณ์ชีวิตที่มีมา กล่าวคือ ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า เช่น มีประสบการณ์ในการสอน 10 
ปีข้ึนไป ย่อมมีแนวคิดที่ยืดหยุ่น ผ่อนปรน และสุขุมรอบคอบมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งอาจจะมองโลก
โดยยึดตามแนวคิดของตัวเองเป็นหลัก จึงทำให้มีความคิดเห็นต่อของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระพัฒน์ มะมิง [10]  ได้ทำการวิจัยเรื ่อง           
การบริหารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูวิชาการโรงเรียนในสำนักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ครูวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน  
                 2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะมีขนาดใด     
มีมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาของตนเองเพื ่อนำไปสู ่การประสบความสำเร็จ ก็เพราะผู ้บริหารสถานศึกษามี
จุดมุ่งหมายของการบริหารด้านวิชาการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกันยา คลสถิต [11] ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน       
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ครูมีการ
บริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมี
สภาพการบริหารงาน วิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต สรุปได้ดังน้ี  การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต    
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู ่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมาก          
ไปหาน้อย ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาสื่อและการนำไปใช้ การนิเทศ
การศึกษา และด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ส่วนการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและขนาดของ
โรงเรียน เมื่อพิจารณาจะพบว่าเมื่อจำแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงานและจำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
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ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอดจาก ดร.สุดาพร ทองสวัสด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ ทำให้สารนิพนธ์ฉบับน้ี
สำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร ประธานกรรมการสอบและ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ          
ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ทำให้สารนิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์, ดร.ธีระชัย รัตนรังษี, ดร.เรวดี เชาวนาสัย ที ่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต     
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดีและขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้
การสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีมาโดยตลอด  
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษาแนะนำ

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอดจาก ดร.สุดาพร ทองสวัสด์ิ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ ทำให้สารนิพนธ์ฉบับน้ี
สำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร ประธานกรรมการสอบและ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ          
ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ทำให้สารนิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์, ดร.ธีระชัย รัตนรังษี, ดร.เรวดี เชาวนาสัย ที ่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต     
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดีและขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้
การสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีมาโดยตลอด  
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บทคัดย่อ 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่สำคัญมากในการจัดการศึกษา เพราะว่าการทำงานของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อ

ผลลัพธ์ของโรงเรียนโดยตรง และในปัจจุบันสตรีก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับผู้บริหารเกือบทุกแวดวงของสังคมมากยิ่งข้ึน      
ซึ่งควรถือว่าสตรีเป็นพลังทางสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกสังคมโดยหลัก เพื่อให้ทุกคนสามารถ
ทำงานได้อย่างมีสุข และนำมาสู่คุณภาพของงาน เพราะฉะนั้นแล้ว สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถตอบสนองภารกิจ การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 285 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ     
มอร์แกน ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ และใช้การสุ่มแบบอย่ างง่าย โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.934 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้นำสตรี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ 
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The Relationship between Women’s leadership and Principles of Management based 
on Good Governance in Private Schools in Phuket under the Office of the Private 

Education Commission 
 

Ratchada Rakton¹*   Sudaporn Thongsawat² 
 

School administrators play a very important role in management of educational institutions as their 
work directly impacts the outcome of the school. Nowadays, the number of women executives have been 
increasing in almost every industry of society in which women should be regarded as one of the social 
forces that must be continuously developed. Furthermore, due to the changing conditions of society today, 
it is necessary to promote participation and create fairness in all societies so that everyone can work happily 
which will lead to higher quality of work performance. Therefore, private schools in Phuket should be 
encouraged to apply the principles of good governance in their administration, so that educational 
institutions can fulfill the mission of quality education management. The objective of this research is to 
study the relationship between women's leadership and management based on good governance in private 
educational institutions in Phuket under the Office of the Private Education Commission Academic Year 
2021. There were 285 people who used a questionnaire as a tool to collect data. The sample determined 
by using Craigie and Morgan’s tables, the method of comparing the triangular law, and a simple random 
sampling (Simple Random Sampling) by a non-return lottery method. The statistics used in the data analysis 
were frequency, percentage, mean score, standard deviation and Pearson's correlation coefficient. The 
overall result showed that women's leadership and management based on good governance in private 
schools in Phuket under the Office of the Private Education Commission was a positive correlation at high 
level with statistically significant at .01 and the correlation coefficient (r) was 0.934. 
 
Keywords:  Women's Leadership, Relationships, and Management based on the principles of good  

Governance 
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บทน า 
 ภาวะผู้นำสตรีนั้น ฟิชเชอร์ อธิบายว่าสตรีสามารถคิดแบบตาข่ายคิดได้ซับซ้อน เก็บข้อมูลได้อย่าง เป็นระบบ มี
จินตนาการหลากหลายใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ วางกลยุทธ์ในหลากหลายวิธี คาดเดาการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับสิ่งอันอาจเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท ในขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่น [1] ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ของ [2] ผลการวิจัยพบว่า ภาพอนาคตภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 - 
2567) จากฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ มีแนวโน้มเป็นภาพอนาคตที่ดี มีจำนวนผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสตรีเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
[3] การมีธรรมาภิบาลในสถานศึกษานอกจากจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างดีจนนำไปสู่การทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้นั้น  
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนยังช่วยแก้ปัญหาภายใน [4] จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่า งมีสุข และนำมาสู่คุณภาพของงาน 
เพราะฉะนั้นแล้ว สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสตรีได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถตอบสนองภารกิจ การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนในระบบ
ของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนทั้งสิ้น 34  โรงเรียน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทสามัญ 22 โรงเรียนและ
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ 12 โรงเรียน จัดเป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ และมี
ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อจะปฏิบตัิต่อ
เพื่อนร่วมงานและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับภารกิจในส่วนต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา  การสร้างภาวะผู้นำที่ดีนั้น
จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรบัผู้บรหิารทุกคนท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมอืในองค์การ       ทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เต็มใจ
ปฏิบัติงาน มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษานำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปจาก
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่สำคัญมากในการจัดการศึกษา 
เพราะว่าการทำงานของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนโดยตรง และในปัจจุบันสตรีก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับ
ผู้บริหารเกือบทุกแวดวงของสังคมมากยิ่งขึ้น ลักษณะปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสตรีไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจะมีลักษณะพเิศษ
เฉพาะตัวที่ต้องทำการศึกษาค้นคว้าแยกต่างหากออกไป ซึ่งควรถือว่าสตรีเป็นพลังทางสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมทุกสังคมโดยหลัก เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีสุข และนำมาสู่คุณภาพของงาน เพราะฉะนั้นแล้ว 
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถตอบสนองภารกิจ การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บรหิารสตรีกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาต่อไป 

วิธีการด าเนินการ 
การวิจัยเรื่อง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน   ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นสตรีจำนวน  22  โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอน 1,031 
คน  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่  และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610)  ได้กลุ ่มตัวอย่างทั้งสิ ้น จำนวน 285 คน โดยผู ้ว ิจัยใช้วิธี การเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ และใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน 

เคร่ืองมือและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดย 

ผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และประกอบไปด้วย 3  ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  วุฒิการศึกษาและ ประสบการณ์การทำงาน  

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะเกี่ยวกับภาวะผู้นำสตรีในการบริหารงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการประยุกต์แนวคิดของ
แบสส์ และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 2-6) [5] พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .961 โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
รายด้าน และโดยรวม จากน้ันนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา 
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการประยุกต์แนวคิดตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ประกอบด้วย 6 ด้าน พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .980   
  ตอนที ่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามแบบของเพียร์สัน (Pearson) สำหรับหลักเกณฑ์ความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) และ โปรแกรม Amos 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูผูส้อนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 94.70  เพศชาย ร้อยละ 5.30  วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 87.00 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 13.00 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด ร้อยละ 40.35 รองลงมา ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี ร้อยละ 31.23  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าสตรีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำสตรี ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวม  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน   ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นสตรีจำนวน  22  โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอน 1,031 
คน  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ปีการศึกษา 2564 จำนวน 285 คน  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่  และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610)  ได้กลุ ่มตัวอย่างทั้งสิ ้น จำนวน 285 คน โดยผู ้ว ิจัยใช้วิธี การเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ และใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน 

เคร่ืองมือและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดย 

ผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และประกอบไปด้วย 3  ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  วุฒิการศึกษาและ ประสบการณ์การทำงาน  

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะเกี่ยวกับภาวะผู้นำสตรีในการบริหารงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการประยุกต์แนวคิดของ
แบสส์ และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 2-6) [5] พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .961 โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
รายด้าน และโดยรวม จากน้ันนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา 
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการประยุกต์แนวคิดตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ประกอบด้วย 6 ด้าน พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .980   
  ตอนที ่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามแบบของเพียร์สัน (Pearson) สำหรับหลักเกณฑ์ความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) และ โปรแกรม Amos 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูผูส้อนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 94.70  เพศชาย ร้อยละ 5.30  วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 87.00 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 13.00 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด ร้อยละ 40.35 รองลงมา ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 ปี ร้อยละ 31.23  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าสตรีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำสตรี ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวม  

 

           
   (n = 285) 

ภาวะผู้น าสตรีในการบริหารงาน 
ความคิดเห็น 

X̅ S.D. ระดับ 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.53 0.54 มากที่สุด 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.54 0.53 มากที่สุด 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 4.52 0.56 มากที่สุด 
4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.52 0.56 มากที่สุด 
รวม 4.52 0.54 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1   พบว่า ภาวะผู้นำสตรีของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู ้สอนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรี
ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวม 

(n = 285) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรี 
ความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ 

การใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงาน 4.56 0.54 มากที่สุด 
การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน 4.56 0.55 มากที่สุด 
การใช้หลักความโปร่งใสในการบริหารงาน 4.59 0.55 มากที่สุด 
การใช้หลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4.57 0.55 มากที่สุด 
การใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหารงาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
การใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารงาน 4.57 0.53 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.54 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2  พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
ภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X̅ =  4.57, S.D. = 0.54)  

ตอนที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแสดงไว้ในตารางที่ 3   ถึงตารางที่ 5  ดังนี ้
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ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวดั
ภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ภาวะผู้น าสตรีในการบริหารงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสตรี 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 (Y) 
ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์  (X1) 

.840** .840** .834** .829** .827** .814** .863** 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) .879**
 .870**

 .841**
 .862**

 .865**
 .846**

 .894** 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) .891** .846 ** .829** .861** .858** .849** .889** 
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (X4) 

.903** .876** .842** .881** .892** .868** .911** 

 รวม (X) .923** .901 ** .878 ** .902 ** .904 ** .887 ** .934 ** 
** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 

 จากตาราง 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีในการบริหารงานกับการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) กับการใช้หลักนิติธรรมในการบริหาร (Y1) มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาด้านการ
คำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล(X4) กับ การใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหาร (Y5) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
(X1) กับ การใช้หลักความความคุ้มค่าในการบริหาร (Y6)  มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรี 4 ด้าน กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอน 6 ด้าน ในภาพรวม 

ภาวะผู้น าสตรีในการบริหารงาน การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
ของผู้บริหารสตรี ในภาพรวม (Y) 

r Sig. ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.863 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.894 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.889 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.911 0.000** ทางบวก สูง 

รวม (X) 0.934 0.000** ทางบวก สูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 
   จากตารางที่ 4  พบว่า  ภาวะผู้นำในการบริหารงานของผู้บริหารสตรีด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rx1y 
= .863**) ภาวะผู้นำในการบริหารงานของผู้บริหารสตรีด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  (X2) มีความสัมพันธ์ในทางบวกใน
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ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวดั
ภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ภาวะผู้น าสตรีในการบริหารงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสตรี 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 (Y) 
ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์  (X1) 

.840** .840** .834** .829** .827** .814** .863** 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) .879**
 .870**

 .841**
 .862**

 .865**
 .846**

 .894** 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) .891** .846 ** .829** .861** .858** .849** .889** 
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (X4) 

.903** .876** .842** .881** .892** .868** .911** 

 รวม (X) .923** .901 ** .878 ** .902 ** .904 ** .887 ** .934 ** 
** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 

 จากตาราง 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีในการบริหารงานกับการบริหารงานตามหลัก   
ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) กับการใช้หลักนิติธรรมในการบริหาร (Y1) มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาด้านการ
คำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล(X4) กับ การใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหาร (Y5) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
(X1) กับ การใช้หลักความความคุ้มค่าในการบริหาร (Y6)  มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรี 4 ด้าน กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอน 6 ด้าน ในภาพรวม 

ภาวะผู้น าสตรีในการบริหารงาน การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
ของผู้บริหารสตรี ในภาพรวม (Y) 

r Sig. ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ด้านการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) 0.863 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.894 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 0.889 0.000** ทางบวก สูง 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.911 0.000** ทางบวก สูง 

รวม (X) 0.934 0.000** ทางบวก สูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 
   จากตารางที่ 4  พบว่า  ภาวะผู้นำในการบริหารงานของผู้บริหารสตรีด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rx1y 
= .863**) ภาวะผู้นำในการบริหารงานของผู้บริหารสตรีด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  (X2) มีความสัมพันธ์ในทางบวกใน

ระดับสูงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rx1y = .894**)ภาวะผู้นำใน
การบริหารงานของผู้บริหารสตรีด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงกับการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rx1y = .889**) ภาวะผู้นำในการบริหารงานของผู้บริหารสตรี
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (X4) มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rx1y = .911**) 
 
ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรี 4 ด้านในภาพรวม กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอน 6 ด้าน ใน 
ภาพรวม 

 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสตรีในภาพรวม (Y) 

 r Sig. 
ทิศทาง

ความสัมพันธ์ 
ระดับความสมัพันธ์ 

ภาวะผู้น าสตรี 4 ด้านใน
ภาพรวม (X) 

0.934 .000** ทางบวก สูง 

 

** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 

 
 
ภาพที่    1  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรี 4 ด้านในภาพรวม กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอน 6 ด้าน 
ในภาพรวม 

 
จากตารางที่ 5 และภาพที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีในภาพรวม (X) กับการบริหารงานตามหลักธรรมา     

ภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิด
ของครูผู้สอนในภาพรวม (Y) มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01      
(rxy = .934**) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อภาวะผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 
 

X Y 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้นำสตรีของผู้บริหารสตรี ในสถานศึกษาเอกชนภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเกต็ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริการศึกษา
เอกชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X̅  =  4.52, S.D. = 0.54)  

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅  =  4.57, S.D. = 
0.54)   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนยัสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.934   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อภาวะผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นจะส่งผล
ทำให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรกีับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้นำสตรีของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสตรีมีวิสัยทัศน์ แสดงพฤติกรรมหรือการกระทำท่ี
เกิดความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้น
กว่าเดิม มีการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามที่จะตระหนักเข้าใจ แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ให้การดูแลเอาใจใส่ และทำให้ผู้ตามรู้สึก มีคุณค่า มีความสำคัญ พร้อมให้คำแนะนำ 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน และมีประมิทธิภาพยิ่งขึ ้น  [6] ได้ทำการวิจัยและพบว่า ผู้นำหญิงมี
แนวโน้มที่จะแสดงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(transformational leadership) 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสตรีบริหาร งานโดยนำ
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งหลักการนี้สามารถทำให้การบริหารเป็นธรรม โปร่งใส และมีคุณภาพ เนื่องจากการบริหาร
เป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน เพราะทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน การทำงานที่จะสามารถให้
งานดำเนินไปอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนั้น ย่อมจะต้องใช้บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อน ถ้าการบริหารบุคคลไม่มี
คุณภาพเพียงพอ การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมก็จะไม่สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[7] ได้ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เทา่กับ 0.934  [8]  ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยแรงจูงใจของครูใช้
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก ส่วนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใช้แนวคิดตามที่ได้ประกาศไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
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สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้นำสตรีของผู้บริหารสตรี ในสถานศึกษาเอกชนภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน ตามความคิดของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเกต็ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริการศึกษา
เอกชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X̅  =  4.52, S.D. = 0.54)  

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅  =  4.57, S.D. = 
0.54)   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนยัสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.934   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อภาวะผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นจะส่งผล
ทำให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรกีับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
เอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้นำสตรีของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสตรีมีวิสัยทัศน์ แสดงพฤติกรรมหรือการกระทำท่ี
เกิดความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้น
กว่าเดิม มีการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามที่จะตระหนักเข้าใจ แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ให้การดูแลเอาใจใส่ และทำให้ผู้ตามรู้สึก มีคุณค่า มีความสำคัญ พร้อมให้คำแนะนำ 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน และมีประมิทธิภาพยิ่งขึ ้น  [6] ได้ทำการวิจัยและพบว่า ผู้นำหญิงมี
แนวโน้มที่จะแสดงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(transformational leadership) 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสตรีบริหาร งานโดยนำ
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งหลักการนี้สามารถทำให้การบริหารเป็นธรรม โปร่งใส และมีคุณภาพ เนื่องจากการบริหาร
เป็นงานที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน เพราะทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน การทำงานที่จะสามารถให้
งานดำเนินไปอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนั้น ย่อมจะต้องใช้บุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อน ถ้าการบริหารบุคคลไม่มี
คุณภาพเพียงพอ การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมก็จะไม่สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[7] ได้ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้ บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เทา่กับ 0.934  [8]  ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยแรงจูงใจของครูใช้
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก ส่วนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใช้แนวคิดตามที่ได้ประกาศไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 6 ประการ ผลการศึกษาพบว่า 1) แรงจูงใจของ
ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย
พบว่าท้ัง 2 ปัจจัยอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การพัฒนาความสามารถด้านการจ าแนกลักษณะเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังของผู้เรียน  
โดยใช้ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเขียนตามค าบอก 

 
วไลพร ศาสนประดิษฐ์1 

 
บทคัดย่อ 

 ทักษะการฟังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อการสื่อสาร เป็นทักษะในการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาที่ควบคู่กับ
ทักษะการพูด มนุษย์มักจะสื่อสารความคิดต่าง ๆ ผ่านทางเสียงพูด หากผู้พูดออกเสียงค าต่าง ๆ อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดของผู้เรียน จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงของค าศัพท์ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังด้วย อันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนข้างต้น จึงได้ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลองนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเขียน
ตามค าบอกก่อนและหลังเรียนสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นรูปแบบเจาะจง ประกอบด้วยนิสิตช้ันปีที่ 1 เอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบ 1-4 ผ่านกิจกรรม
เขียนตามค าบอก (2) แผนการสอน 15 แผน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า (1) 
จ านวนนิสิตที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องในกิจกรรมเขียนตามค าบอกในแบบทดสอบ 1-4 ก่อนเรียนสรีรสัทศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 67.5, 43.4, 58.9 และ 37.5 ตามล าดับ (2) หลังเรียนพบว่าจ านวนนิสิตทีส่ามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกตอ้งคิดเป็นรอ้ยละ 
96.9, 91.6, 96.4 และ 90.6 ตามล าดับ ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษร่วมกับ
การใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : สรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ, การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ, การออกเสียงสระภาษาอังกฤษ, การถ่ายถอด
เสียง, การเขียนตามค าบอก 
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สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังด้วย อันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนข้างต้น จึงได้ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลองนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเขียน
ตามค าบอกก่อนและหลังเรียนสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นรูปแบบเจาะจง ประกอบด้วยนิสิตช้ันปีที่ 1 เอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบ 1-4 ผ่านกิจกรรม
เขียนตามค าบอก (2) แผนการสอน 15 แผน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า (1) 
จ านวนนิสิตที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องในกิจกรรมเขียนตามค าบอกในแบบทดสอบ 1-4 ก่อนเรียนสรีรสัทศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 67.5, 43.4, 58.9 และ 37.5 ตามล าดับ (2) หลังเรียนพบว่าจ านวนนิสิตทีส่ามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกตอ้งคิดเป็นรอ้ยละ 
96.9, 91.6, 96.4 และ 90.6 ตามล าดับ ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษร่วมกับ
การใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : สรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ, การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ, การออกเสียงสระภาษาอังกฤษ, การถ่ายถอด
เสียง, การเขียนตามค าบอก 
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Abstract 

  
 Listening skill is one of the essential elements of communication skills. It is a skill for language 
acquiring and learning that goes hand in hand with speaking skills. Humans frequently use speech sounds 
to communicate with one another. Their mutual understanding will grow if they pronounce words 
correctly. It is necessary to encourage students to acquire and learn accurate information regarding the 
sound features of vocabulary, including classifying them through listening to improve students' English oral 
communication abilities. The ability to classify the sound features will also lead to the improvement of 
students' pronunciation abilities. To help the students improve on that, quasi-experimental research was 
conducted to compare their abilities to classify the sound features of vocabulary through dictations before 
and after learning articulatory phonetics. The purposively selected research sample group consisted of 32 
first-year students majoring in English at Thaksin University, Songkhla Province. The research instruments 
used in the study were: (1) Tests 1-4 pre-test and post-test through dictations; (2) 15 teaching lesson plans 
on articulatory phonetics. The statistics for data analysis were mean and percentage. The results were as 
follows: (1) before the experiment, the percentage of students who were able to write the correct English 
words in Tests 1-4 was: 67.5, 43.4, 58.9, and 37.5 respectively; (2) the percentage of students who were 
able to write the correct English words in Tests 1-4 after completing all the 15 lesson plans was 96.9, 91.6, 
96.4, and 90.6 respectively. The research findings showed that the articulatory phonetics knowledge with 
dictation activity could effectively enhance students’ ability to classify vocabulary sound features.  
 
Keywords:  English Articulatory Phonetics, English Consonant Pronunciation, English Vowel Pronunciation, 
Transcription, Dictations 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

602

บทน า 
 ทักษะการฟังเป็น 1 ใน 4 ทักษะหลักของการสื่อสารที่มีความส าคัญมาก และเป็นทักษะทีใ่ช้มากที่สุดในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในบริบทของการท างาน บริบทในห้องเรียนในการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้เวลาของบุคคลที่
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ในการใช้ทักษะทั้ง 4 ตามล าดับดังนี้ การฟัง 45 % การพูด 30 % การอ่าน 16 % และการเขียน 9 % (Ahmed, 
2015) การฟังเป็นทักษะของการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาที่ควบคู่กับทักษะการพูด  ทักษะการฟังจึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพด้านการพูดของมนุษย์ มนุษย์มักจะสื่อสารความคิดต่าง ๆ ผ่านทางเสียงพูด หากผู้พูดออกเสียงค าต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงของ
ค าศัพท์เป็นเบื้องต้น เพราะความรู้ด้านค าศัพท์จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Nation (2009) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการฟังว่า การฟังเป็นทักษะ
ส าคัญในการเรียนภาษา ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นในการเรียนภาษาผ่านการฟัง ซึ่งความรู้ที่ได้จาการฟังจะเป็นพื้น
ฐานความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการพูด ฉะนั้นความสามารถด้านการพูดที่ดีจึงต้องเริ่มจากการฟังที่ดีด้วย จากข้อมูล
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถด้านการฟังสัมพันธ์กับความสามารถด้านการพูด หากผู้เรียนมีพื้นฐานของทักษะแรกดี
และถูกต้องก็จะเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันในทิศทางบวก 
 วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาด้านค าศัพท์ให้กับผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฟังพูด คือ
การให้ความรู้เกี่ยวกับสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์
ผ่านการฟัง ด้วยวิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนรู้ทั้งความหมายและรับรู้การออกเสียงที่ถูกต้องของค าศัพท์ต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน อัน
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการฟังและการพูด และวิธีการดังกล่าวยังช่วยพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2547 : 18) ได้อธิบายว่า สรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) เป็นสาขา
ย่อยของสัทศาสตร์ ซึ่งศึกษาถึงกลไกกระแสลมที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สภาวะของการเปล่งเสียง 
การออกเสียงประเภทต่าง ๆ จากจุดที่เกิดเสียงในปาก และลักษณะทางเสียงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงพยัญชนะและเสียง
สระ ที่เรียกว่า สัทสัมพันธ์ (prosody) ตลอดจนปรากฏการณ์ในการออกเสียงลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์แทน
เสียงพูดที่เรียกว่า การถ่ายถอดเสียง (transcription) โดยผู้ที่ศึกษาสรีรสัทศาสตร์ จะได้รับความรู้ที่สามารถจะยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติพื้นฐาน อันจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารทางการฟังพูดภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น ท าให้ผู้พูดมีความมั่นใจ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษและการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านสัญลักษณ์แทนเสียงค าต่าง ๆ ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลองนี้
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมเขียนตามค าบอกก่อนและหลังเรียนสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ อันจะช่วยพัฒนาความสามารถในการออกเสียงให้กับผู้เรียน
ควบคู่ไปด้วย รวมถึงช่วยพัฒนาการสอนการออกเสียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย  
 

วิธีการวิจัย 
 ในส่วนของวิธีการวิจัย ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สมมุติฐานการวิจัย  
 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ในแบบทดสอบ 1-4 หลังเรียน 
สรีรสัทศาสตร์และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังโดยใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก สูงกว่าก่อนเรียน   
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บทน า 
 ทักษะการฟังเป็น 1 ใน 4 ทักษะหลักของการสื่อสารที่มีความส าคัญมาก และเป็นทักษะทีใ่ช้มากที่สุดในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งในบริบทของการท างาน บริบทในห้องเรียนในการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้เวลาของบุคคลที่
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ในการใช้ทักษะทั้ง 4 ตามล าดับดังนี้ การฟัง 45 % การพูด 30 % การอ่าน 16 % และการเขียน 9 % (Ahmed, 
2015) การฟังเป็นทักษะของการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาที่ควบคู่กับทักษะการพูด  ทักษะการฟังจึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพด้านการพูดของมนุษย์ มนุษย์มักจะสื่อสารความคิดต่าง ๆ ผ่านทางเสียงพูด หากผู้พูดออกเสียงค าต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงของ
ค าศัพท์เป็นเบื้องต้น เพราะความรู้ด้านค าศัพท์จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Nation (2009) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการฟังว่า การฟังเป็นทักษะ
ส าคัญในการเรียนภาษา ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นในการเรียนภาษาผ่านการฟัง ซึ่งความรู้ที่ได้จาการฟังจะเป็นพื้น
ฐานความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการพูด ฉะนั้นความสามารถด้านการพูดที่ดีจึงต้องเริ่มจากการฟังที่ดีด้วย จากข้อมูล
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถด้านการฟังสัมพันธ์กับความสามารถด้านการพูด หากผู้เรียนมีพื้นฐานของทักษะแรกดี
และถูกต้องก็จะเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันในทิศทางบวก 
 วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาด้านค าศัพท์ให้กับผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฟังพูด คือ
การให้ความรู้เกี่ยวกับสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์
ผ่านการฟัง ด้วยวิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนรู้ทั้งความหมายและรับรู้การออกเสียงที่ถูกต้องของค าศัพท์ต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน อัน
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการฟังและการพูด และวิธีการดังกล่าวยังช่วยพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2547 : 18) ได้อธิบายว่า สรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) เป็นสาขา
ย่อยของสัทศาสตร์ ซึ่งศึกษาถึงกลไกกระแสลมที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สภาวะของการเปล่งเสียง 
การออกเสียงประเภทต่าง ๆ จากจุดที่เกิดเสียงในปาก และลักษณะทางเสียงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงพยัญชนะและเสียง
สระ ที่เรียกว่า สัทสัมพันธ์ (prosody) ตลอดจนปรากฏการณ์ในการออกเสียงลักษณะอ่ืน ๆ รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์แทน
เสียงพูดที่เรียกว่า การถ่ายถอดเสียง (transcription) โดยผู้ที่ศึกษาสรีรสัทศาสตร์ จะได้รับความรู้ที่สามารถจะยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติพื้นฐาน อันจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารทางการฟังพูดภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น ท าให้ผู้พูดมีความมั่นใจ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษและการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถอ่านสัญลักษณ์แทนเสียงค าต่าง ๆ ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลองนี้
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมเขียนตามค าบอกก่อนและหลังเรียนสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงค าศัพท์ อันจะช่วยพัฒนาความสามารถในการออกเสียงให้กับผู้เรียน
ควบคู่ไปด้วย รวมถึงช่วยพัฒนาการสอนการออกเสียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย  
 

วิธีการวิจัย 
 ในส่วนของวิธีการวิจัย ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สมมุติฐานการวิจัย  
 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ในแบบทดสอบ 1-4 หลังเรียน 
สรีรสัทศาสตร์และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังโดยใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก สูงกว่าก่อนเรียน   

ขอบเขตการวิจัย 
  1. กลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 
     กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นนิสิตที่เรียนในรายวิชา 0115161 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครู 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้ 
     2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสรีรสัทศาสตร ์(articulatory phonetics) ควบคู่ไป
กับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์
ตามที่ปรากฏในค าอ่าน (phonemic scripts) ผ่านการฟัง โดยใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก (dictation) 
     2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย
พิจารณาจากความสามารถในการเขียนค าศัพท์ในกิจกรรมเขียนตามค าบอกในแบบทดสอบ 1-4 ได้อย่างถูกต้อง 
  3. เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย มีดังนี ้
    เนื้อหาด้านสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ศึกษาถึงกลไกกระแสลมที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูด อวัยวะที่
ใช้ในการออกเสียง สภาวะของการเปล่งเสียง การออกเสียงประเภทต่าง ๆ จากจุดที่เกิดเสียงในปาก และลักษณะทางเสียงอื่น 
ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงพยัญชนะและเสียงสระที่เรียกว่า สัทสัมพันธ์ (prosody) ตลอดจนปรากฏการณ์ในการออกเสียง
ลักษณะอื่น ๆ การใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง (transcription) 
 4. เครื่องมือการวิจัย มีดังนี้ 
     4.1 ค าศัพท์ จ านวน 30 ค า ซึ่งได้มาจากการรวบรวมค าศัพท์ที่นิสิตส่วนใหญ่ใช้บ่อยแต่มักออกเสียงผิด โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบทดสอบดังนี้  
  4.1.1 แบบทดสอบ 1 คำศัพท์ที่เป็นคู่เทียบเสียง (minimal pairs) จำนวน 10 ค า ดังนี้ they-day, four-
door, long-wrong, vine-wine, sheep-cheap โดยค าที่มี 1 พยางค์จะสามารถจัดเป็นคู่เทียบเสียงกันได้นั้น จะต้องมี
ลักษณะทางเสียงร่วมกัน 2 ใน 3 กล่าวคือ ในค าคู่นั้น ๆ จะมีส่วนท่ีแตกต่างกันเพียงแคส่่วนเดียว เช่น พยัญชนะต้นต่างกัน สระ
ซึ่งเป็นแกนของพยางค์ต่างกัน หรือพยัญชนะท้ายต่างกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  4.1.2 แบบทดสอบ 2 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระเดี่ยว (monophthongs) จ านวน 10 ค า ดังนี้  
leopard, honor, cousin, menu, respond, cover, cuisine, village, signature, establish 
  4.1.3 แบบทดสอบ 3 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 2 เสียง (diphthongs) จ านวน 6 ค า ดังนี้ 
explain, April, soldier, design, escaped, engineer 
  4.1.4 แบบทดสอบ 4 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 3 เสียง (triphthongs) จ านวน 4 ค า ดังนี้ 
fire, desire, shower, towel 

  การจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ทั้ง 4 แบบทดสอบ โดยยึดตามโครงสร้างของพยางค์หรือ
โครงสร้างของค า ซึ่งพยางค์แต่ละพยางค์หรือค าแต่ละค าจะมีโครงสร้างแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะประจ าค านั้น ๆ ดังที่
ปรากฏในค าอ่าน (phonemic scripts) ในพจนานุกรม โดยให้ผู้เรียนฝึกจ าแนกรายละเอียดทางเสียงในส่วนต่าง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของพยางค์ ในประเด็นที่ว่าพยางค์นั้น ๆ ประกอบด้วย (1) เสียงพยัญชนะต้น (initial consonant sound) (ถ้ามี) 
ประเภทใด เนื่องจากเสียงพยัญชนะยังแบ่งแยกย่อยโดยพิจารณาจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียง ดังนี้ คือ เสียงก้อง (voiced) 
และเสียงไม่ก้อง (unvoiced หรือ voiceless) (2) เสียงสระซึ่งเป็นแกนของพยางค์ (vowel sound) เป็นสระประเภทใด เสียง
สระแยกย่อยเป็น สระเดี่ยว (single vowels หรือ monophthongs) ในส่วนของสระเดี่ยวยังแบ่งแยกย่อยเป็น สระเดี่ยวเสียง
สั้น (short single vowels) และสระเดี่ยวเสียงยาว (long single vowels) นอกจากสระเด่ียวแล้วยังมีสระอีกประเภทหนึ่ง 
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นั้นก็คือ สระประสม มีทั้งสระประสม 2 เสียง (diphthongs)  และสระประสม 3 เสียง (triphthongs) หรือ (3) เสียงพยัญชนะ
ท้าย (final consonant sound) (ถ้ามี) คือพยัญชนะอะไรบ้าง นอกจากนี้ในการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ยังต้อง
พิจารณาในเรื่องการลงเสียงหนักเบา (stress) ด้วย โดยพิจารณาว่าในค าแต่ละค า มีพยางค์ใดเป็นพยางค์หนัก และมีพยางค์เบา
คือพยางค์ใดบ้าง 
 4.2 กิจกรรมเขียนตามค าบอก (dictations) การเขียนตามค าบอกในงานวิจัยนี้ คือการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก  
  5. การสอนกลุ่มตัวอย่าง 
               การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 แผนการสอน ในการฝึกออกเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระภาษาอังกฤษตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือ
การถ่ายถอดเสียง (transcription) และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟัง โดยใช้กิจกรรมเขียนตามค า
บอก  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนสอนและหลังสอน (One Group Pre-test-Post-test Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาขอบเขตเนื้อหาสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และวิธีการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟัง โดย
ใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก  
 2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
  2.1 แบบทดสอบ 1 ค าศัพท์ที่เป็นคู่เทียบเสียง (minimal pairs) จ านวน 10 ค า 
  2.2 แบบทดสอบ 2 ค าศัพท์ทีม่ีพยางค์หนักเป็นสระเดี่ยว (monophthongs) จ านวน 10 ค า 
  2.3 แบบทดสอบ 3 ค าศัพท์ทีม่ีพยางค์หนักเป็นสระประสม 2 เสียง (diphthongs) จ านวน 6 ค า 
  2.4 แบบทดสอบ 4 ค าศัพท์ทีม่ีพยางค์หนักเป็นสระประสม 3 เสียง (triphthongs) จ านวน 4 ค า 
  2.5 เฉลยแบบทดสอบ 1-4 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน า
เครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา จ านวน 10 คน
เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้จริง 
 4. การรวบรวมข้อมูล 
  4.1 น าแบบทดสอบ 1-4 มาทดสอบความสามารถของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล ในกิจกรรมเขียน
ตามค าบอก โดยผู้เรียนจะได้ฟังเสียงค าทุกค าในแบบทดสอบ 1-4 ซึ่งเป็นเสียงของเจ้าของภาษา จาก Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary CD-ROM (Fourth Edition) โดยฟังค าละ 3 ครั้ง และเขียนสะกดค าดังกล่าวลงในกระดาษพร้อมทั้ง
ระบุความหมายของค าให้ถูกต้อง ทั้งนีเ้พื่อเป็นการประเมินความสามารถด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการ
ฟังก่อนเรียน (pre-test)  
  4.2 ด าเนินการสอนความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 
รวม 15 แผนการสอน โดยจัดเรียงล าดับเนื้อหาก่อนหลังตามที่ระบุในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอน เน้นการฝึกออกเสียง
ตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง 
(transcription) และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ตามที่ปรากฏในค าอ่าน (phonemic scripts) ผ่านการฟัง ใน
กิจกรรมเขียนตามค าบอก และเมื่อการสอนสิ้นสุดตามกรอบเวลาที่ก าหนด จึงด าเนินการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับฉบับทดสอบก่อนเรียน และท าทุกข้ันตอนเหมือนในข้อ 4.1 อีกครั้ง  
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นั้นก็คือ สระประสม มีทั้งสระประสม 2 เสียง (diphthongs)  และสระประสม 3 เสียง (triphthongs) หรือ (3) เสียงพยัญชนะ
ท้าย (final consonant sound) (ถ้ามี) คือพยัญชนะอะไรบ้าง นอกจากนี้ในการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ยังต้อง
พิจารณาในเรื่องการลงเสียงหนักเบา (stress) ด้วย โดยพิจารณาว่าในค าแต่ละค า มพียางค์ใดเป็นพยางค์หนัก และมีพยางค์เบา
คือพยางค์ใดบ้าง 
 4.2 กิจกรรมเขียนตามค าบอก (dictations) การเขียนตามค าบอกในงานวิจัยนี้ คือการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก  
  5. การสอนกลุ่มตัวอย่าง 
               การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 แผนการสอน ในการฝึกออกเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระภาษาอังกฤษตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือ
การถ่ายถอดเสียง (transcription) และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟัง โดยใช้กิจกรรมเขียนตามค า
บอก  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนสอนและหลังสอน (One Group Pre-test-Post-test Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาขอบเขตเนื้อหาสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และวิธีการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟัง โดย
ใช้กิจกรรมเขียนตามค าบอก  
 2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
  2.1 แบบทดสอบ 1 ค าศัพท์ที่เป็นคู่เทียบเสียง (minimal pairs) จ านวน 10 ค า 
  2.2 แบบทดสอบ 2 ค าศัพท์ทีม่พียางค์หนักเป็นสระเดี่ยว (monophthongs) จ านวน 10 ค า 
  2.3 แบบทดสอบ 3 ค าศัพท์ทีม่พียางค์หนักเป็นสระประสม 2 เสียง (diphthongs) จ านวน 6 ค า 
  2.4 แบบทดสอบ 4 ค าศัพท์ทีม่พียางค์หนักเป็นสระประสม 3 เสียง (triphthongs) จ านวน 4 ค า 
  2.5 เฉลยแบบทดสอบ 1-4 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน า
เครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา จ านวน 10 คน
เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้จริง 
 4. การรวบรวมข้อมูล 
  4.1 น าแบบทดสอบ 1-4 มาทดสอบความสามารถของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล ในกิจกรรมเขียน
ตามค าบอก โดยผู้เรียนจะได้ฟังเสียงค าทุกค าในแบบทดสอบ 1-4 ซึ่งเป็นเสียงของเจ้าของภาษา จาก Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary CD-ROM (Fourth Edition) โดยฟังค าละ 3 ครั้ง และเขียนสะกดค าดังกล่าวลงในกระดาษพร้อมทั้ง
ระบุความหมายของค าให้ถูกต้อง ทั้งนีเ้พื่อเป็นการประเมินความสามารถด้านการจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการ
ฟังก่อนเรียน (pre-test)  
  4.2 ด าเนินการสอนความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 
รวม 15 แผนการสอน โดยจัดเรียงล าดับเนื้อหาก่อนหลังตามที่ระบุในส่วนของขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอน เน้นการฝึกออกเสียง
ตามหลักสรีรสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง 
(transcription) และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ตามที่ปรากฏในค าอ่าน (phonemic scripts) ผ่านการฟัง ใน
กิจกรรมเขียนตามค าบอก และเมื่อการสอนสิ้นสุดตามกรอบเวลาที่ก าหนด จึงด าเนินการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับฉบับทดสอบก่อนเรียน และท าทุกข้ันตอนเหมือนในข้อ 4.1 อีกครั้ง  

  4.3 ผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบตามแบบทดสอบ 1-4 ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ตามสมมุติฐานที่วางไว้  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ได้ประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
     เปรียบเทียบค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรม
เขียนตามค าบอก ในแบบทดสอบ 1-4 ได้ถูกต้อง ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าร้อย
ละ ซึ่งได้ดัดแปลงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2554 ดังนี ้ 

ระดับค่าร้อยละ  ความหมาย 
90.1 – 100.0   ดีมาก 
70.1 – 90.0   ดี 
50.1 – 70.0   ปานกลาง 
30.1 – 50.0  ต้องปรับปรุง 
0.0 – 30.0   ต้องปรับปรุงมาก 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนผู้เรียนที่สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของ
ค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ในแบบทดสอบ 1-4 ได้ถูกต้อง ก่อนเรียนและหลังเรียน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(mean) และค่าร้อยละ (percentage) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการจ าแนกลักษณะเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังของผู้เรียน โดยใช้ความรู้
ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเขียนตามค าบอก มีผลการวิจัยดังนี้  
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนที่สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟัง ในกิจกรรมเขียน
ตามค าบอกในแบบทดสอบ 1-4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

 
ประเภท

แบบทดสอบ 

 
จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถเขียนสะกดค าลงในกระดาษพร้อมทั้งระบุ
ความหมายของค าที่ได้ฟังอย่างถูกต้อง 

ก่อนเรียน ความหมาย หลังเรียน ความหมาย 
แบบทดสอบ 1 32 67.5 ปานกลาง 96.9 ดีมาก 
แบบทดสอบ 2 32 43.4 ต้องปรับปรุง 91.6 ดีมาก 
แบบทดสอบ 3 32 58.9 ปานกลาง 96.4 ดีมาก 
แบบทดสอบ 4 32 37.5 ต้องปรับปรุง 90.6 ดีมาก 

  
 จากตารางข้างต้น พบว่า (1) ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถเขียนสะกดค าลงในกระดาษพร้อมทั้งระบุ
ความหมายของค าที่ได้ฟังอย่างถูกต้องในแบบทดสอบ 1-4 ก่อนเรียนสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกออกเสียงตามหลัก
สรีรสัทศาสตร์ ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง และก่อนการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียง
ของค าศัพท์ผ่านการฟัง ในกิจกรรมเขียนตามค าบอก คิดเป็นร้อยละ 67.5, 43.4, 58.9 และ 37.5 ตามล าดับ (2) หลังเรียน
พบว่าจ านวนผู้เรียนที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถูกต้องมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 96.9, 91.6, 96.4 และ 
90.6 ตามล าดับ  
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 ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทน
เสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ช่วย
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการฟังเพื่อการจ าแนกลกัษณะทางเสียงของค าศัพท์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผลลัพธ์ดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าหากผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนเข้า (input) ในเรื่องของลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และได้รับ
การฝึกฝนในด้านการฟังเพื่อจ าแนกลักษณะทางเสียงอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีตามหลักสรีรสัทศาสตร์ ย่อมส่งผลให้เกิดการรับรู้ 
(acquiring) และการเรียนรู้ (learning) ที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถด้านการออกเสียงของผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และจะยังส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อเนื่องในการเสริมประสิทธิภาพ
ด้านการฟังและการพูดด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบทดสอบทั้ง 4 ข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเรียน ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าลงในกระดาษพร้อมทั้งระบุความหมายของค าที่
ได้ฟังอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมากท้ัง 4 แบบทดสอบ โดยจะอภิปรายรายละเอียดในแต่ละแบบทดสอบดังนี ้
 แบบทดสอบ 1 ค าศัพท์ที่ เป็นคู่เทียบเสียง จ านวน 10 ค า (they-day, four-door, long-wrong, vine-wine, 
sheep-cheap) เนื่องจากหลังเรียน ผู้เรียนมีความรู้เรื่องคู่เทียบเสียง ผู้เรียนทราบว่าแต่ละคู่เทียบเสียงมีส่วนที่ต่างกันเพียง
ส่วนเดียว และส่วนที่ต่างกันดังกล่าวมีการออกเสียงต่างกันจึงท าให้ค าที่เป็นคู่เทียบเสียงกันมีความหมายต่างกัน เมื่อผู้เรียน
จ าแนกลักษณะทางเสียงที่แตกต่างกันได้ ก็จะสามารถนึกออกว่าค าที่ได้ยินคือค าใด สะกดอย่างไร และมีความหมายอะไร อีก
ประเด็นหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนจ าแนกลักษณะทางเสียงได้ดีขึ้น คือความเข้าใจในเรื่องการสะกดค า แม้ว่าค าที่เป็นคู่เทียบเสียง
ดังกล่าวจะมีสระที่ท าหน้าที่เป็นแกนพยางค์เป็นสระเดียวกัน แต่ไม่ได้สะกดด้วยตัวอักษรตัวเดียวกันเสมอไป เช่น sheep-
cheap รูปการสะกดค ากับวิธีการออกเสียงของค า จะไม่สามารถถ่ายถอดในรูปแบบ 1 ตัวอักษรต่อ 1 เสียงได้เสมอไป เพราะ
ในค าบางค ามีตัวอักษรปรากฏแต่ไม่ออกเสียง เช่น wrong /rɒŋ/ ตัวอักษร w ไม่ออกเสียง ผู้เรียนจึงไม่สามารถจ าแนกเสียง
ตามรูปการสะกดค าได้ ด้วยการรับรู้และเรียนรู้ในประเด็นข้างต้นส่งผลให้ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าลง
ในกระดาษพร้อมทั้งระบุความหมายของค าที่ได้ฟังอย่างถูกต้องหลังเรียนเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ระบุในตารางข้างต้น   
  แบบทดสอบ 2 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระเดี่ยว จ านวน 10 ค า (leopard, honor, cousin, menu, respond, 
cover, cuisine, village, signature, establish) แบบทดสอบ 3 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 2 เสียง จ านวน 6 ค า 
(explain, April, soldier, design, escaped, engineer) และแบบทดสอบ 4 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 3 เสียง 
จ านวน 4 ค า (fire, desire, shower, towel) เนื่องจากหลังเรียนผู้เรียนมีความรู้เรื่องการลงเสียงหนักเบา (stress) ซึ่งจัดอยู่
ในส่วนของเสียงในภาษาที่แยกส่วนไม่ได้ (suprasegmental features) การลงเสียงหนักเบาเป็นลักษณะเฉพาะของ
ภาษาอังกฤษ จะเกิดกับค าที่มี 2 พยางค์และ 2 พยางค์ขึ้นไป ซึ่งจะมี 1 พยางค์ที่เป็นพยางค์หนัก และมีลักษณะดังนี้ คือ ดัง
กว่าพยางค์อื่น ใช้ช่วงเวลาในการออกเสียงยาวกว่าพยางค์อื่น ใช้ระดับเสียงสูงกว่าพยางค์อื่น และใช้ เสียงสระเต็มรูป ส่วน
พยางค์เบาจะมีลักษณะการออกเสียงที่ตรงกันข้ามกับพยางค์หนักในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น และใช้สระลดรูป ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางเสียงดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟังและจ าแนกลักษณะทางเสียงของแต่ละพยางค์ได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้
ข้อสังเกตอีก 3 ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ คือ (1) เรื่องการสะกดค า ค าบางค าไม่มีตัวอักษรปรากฏให้เห็น
แต่มีเสียง เช่น menu /ˈmen.juː/ ไม่มีตัวอักษร y ที่แทนเสียง ‘ย’ ปรากฏในรูปการสะกดค า แต่มีเสียง  ปรากฏในค าอ่าน 
(2) การเปลี่ยนแปลงเสียงในพยางค์หรอืค าอันเกิดจากการสะกดค า กรณีทีเ่สียง  น าหน้าเสียง  ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะแบบ
พ่นลม ท าให้เสียง  ซึ่งเทียบเท่ากับเสียง /พ/ ในภาษาไทย เปลี่ยนลักษณะทางเสียงเป็นเสียงพยัญชนะไม่พ่นลมคือเสียง /ป/ 
เช่น respond /rɪˈspɒnd/, explain /ɪkˈspleɪn/ รวมถึงเมื่อเสียง  น าหน้าเสียง  ซึ่ งเทียบเท่ากับเสียง /ท/ ใน
ภาษาไทย ท าให้เสียงพยัญชนะแบบพ่นลมอย่างเสียง /ท/ เปลี่ยนเป็นพยัญชนะเสียงไม่พ่นลมคือเสียง /ต/ เช่น establish 
/ɪˈstæb.lɪʃ/ (3) สระประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษมีลักษณะการออกเสียงที่เป็นแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างจากสระ
ภาษาไทย จึงไม่สามารถถ่ายถอดเสียงแทนกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระประสม 2 เสียง และ 3 เสียง ซึ่งมี
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 ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทน
เสียงพูดหรือการถ่ายถอดเสียง และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ช่วย
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการฟังเพื่อการจ าแนกลกัษณะทางเสียงของค าศัพท์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผลลัพธ์ดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าหากผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนเข้า (input) ในเรื่องของลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และได้รับ
การฝึกฝนในด้านการฟังเพื่อจ าแนกลักษณะทางเสียงอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีตามหลักสรีรสัทศาสตร์ ย่อมส่งผลให้เกิดการรับรู้ 
(acquiring) และการเรียนรู้ (learning) ที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถด้านการออกเสียงของผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และจะยังส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อเนื่องในการเสริมประสิทธิภาพ
ด้านการฟังและการพูดด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบทดสอบทั้ง 4 ข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเรียน ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าลงในกระดาษพร้อมทั้งระบุความหมายของค าที่
ได้ฟังอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมากท้ัง 4 แบบทดสอบ โดยจะอภิปรายรายละเอียดในแต่ละแบบทดสอบดังนี ้
 แบบทดสอบ 1 ค าศัพท์ที่ เป็นคู่เทียบเสียง จ านวน 10 ค า (they-day, four-door, long-wrong, vine-wine, 
sheep-cheap) เนื่องจากหลังเรียน ผู้เรียนมีความรู้เรื่องคู่เทียบเสียง ผู้เรียนทราบว่าแต่ละคู่เทียบเสียงมีส่วนที่ต่างกันเพียง
ส่วนเดียว และส่วนที่ต่างกันดังกล่าวมีการออกเสียงต่างกันจึงท าให้ค าที่เป็นคู่เทียบเสียงกันมีความหมายต่างกัน เมื่อผู้เรียน
จ าแนกลักษณะทางเสียงที่แตกต่างกันได้ ก็จะสามารถนึกออกว่าค าที่ได้ยินคือค าใด สะกดอย่างไร และมีความหมายอะไร อีก
ประเด็นหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนจ าแนกลักษณะทางเสียงได้ดีขึ้น คือความเข้าใจในเรื่องการสะกดค า แม้ว่าค าที่เป็นคู่เทียบเสียง
ดังกล่าวจะมีสระที่ท าหน้าที่เป็นแกนพยางค์เป็นสระเดียวกัน แต่ไม่ได้สะกดด้วยตัวอักษรตัวเดียวกันเสมอไป เช่น sheep-
cheap รูปการสะกดค ากับวิธีการออกเสียงของค า จะไม่สามารถถ่ายถอดในรูปแบบ 1 ตัวอักษรต่อ 1 เสียงได้เสมอไป เพราะ
ในค าบางค ามีตัวอักษรปรากฏแต่ไม่ออกเสียง เช่น wrong /rɒŋ/ ตัวอักษร w ไม่ออกเสียง ผู้เรียนจึงไม่สามารถจ าแนกเสียง
ตามรูปการสะกดค าได้ ด้วยการรับรู้และเรียนรู้ในประเด็นข้างต้นส่งผลให้ร้อยละของจ านวนผู้เรียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าลง
ในกระดาษพร้อมทั้งระบุความหมายของค าที่ได้ฟังอย่างถูกต้องหลังเรียนเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ระบุในตารางข้างต้น   
  แบบทดสอบ 2 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระเดี่ยว จ านวน 10 ค า (leopard, honor, cousin, menu, respond, 
cover, cuisine, village, signature, establish) แบบทดสอบ 3 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 2 เสียง จ านวน 6 ค า 
(explain, April, soldier, design, escaped, engineer) และแบบทดสอบ 4 ค าศัพท์ที่พยางค์หนักเป็นสระประสม 3 เสียง 
จ านวน 4 ค า (fire, desire, shower, towel) เนื่องจากหลังเรียนผู้เรียนมีความรู้เรื่องการลงเสียงหนักเบา (stress) ซึ่งจัดอยู่
ในส่วนของเสียงในภาษาที่แยกส่วนไม่ได้ (suprasegmental features) การลงเสียงหนักเบาเป็นลักษณะเฉพาะของ
ภาษาอังกฤษ จะเกิดกับค าที่มี 2 พยางค์และ 2 พยางค์ขึ้นไป ซึ่งจะมี 1 พยางค์ที่เป็นพยางค์หนัก และมีลักษณะดังนี้ คือ ดัง
กว่าพยางค์อื่น ใช้ช่วงเวลาในการออกเสียงยาวกว่าพยางค์อื่น ใช้ระดับเสียงสูงกว่าพยางค์อื่น และใช้ เสียงสระเต็มรูป ส่วน
พยางค์เบาจะมีลักษณะการออกเสียงที่ตรงกันข้ามกับพยางค์หนักในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น และใช้สระลดรูป ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางเสียงดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนสามารถฟังและจ าแนกลักษณะทางเสียงของแต่ละพยางค์ได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้
ข้อสังเกตอีก 3 ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ คือ (1) เรื่องการสะกดค า ค าบางค าไม่มีตัวอักษรปรากฏให้เห็น
แต่มีเสียง เช่น menu /ˈmen.juː/ ไม่มีตัวอักษร y ที่แทนเสียง ‘ย’ ปรากฏในรูปการสะกดค า แต่มีเสียง  ปรากฏในค าอ่าน 
(2) การเปลี่ยนแปลงเสียงในพยางค์หรอืค าอันเกิดจากการสะกดค า กรณีทีเ่สียง  น าหน้าเสียง  ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะแบบ
พ่นลม ท าใหเ้สียง  ซึ่งเทียบเท่ากับเสียง /พ/ ในภาษาไทย เปลี่ยนลักษณะทางเสียงเป็นเสียงพยัญชนะไม่พ่นลมคือเสียง /ป/ 
เช่น respond /rɪˈspɒnd/, explain /ɪkˈspleɪn/ รวมถึงเมื่อเสียง  น าหน้าเสียง  ซึ่ งเทียบเท่ากับเสียง /ท/ ใน
ภาษาไทย ท าให้เสียงพยัญชนะแบบพ่นลมอย่างเสียง /ท/ เปลี่ยนเป็นพยัญชนะเสียงไม่พ่นลมคือเสียง /ต/ เช่น establish 
/ɪˈstæb.lɪʃ/ (3) สระประเภทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษมีลักษณะการออกเสียงที่เป็นแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างจากสระ
ภาษาไทย จึงไม่สามารถถ่ายถอดเสียงแทนกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระประสม 2 เสียง และ 3 เสียง ซึ่งมี

วิธีการออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยอย่างชัดเจน เมื่อผู้เรียนรับรู้เสียงอย่างถูกต้อง และเมื่อได้ฟังเสียงดังกล่าวก็จะนึกออกว่า
เสียงท่ีได้ยินหมายถึงค าใด มีความหมายว่าอะไร จากผลลัพธ์การวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลังจากผู้เรียนได้เรยีนสรีรสัทศาสตร์อย่าง
เข้าใจ และฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอกแล้ว ส่งผลให้ร้อยละของจ านวน
ผู้เรียนที่สามารถเขียนสะกดค าลงในกระดาษพร้อมทั้งระบุความหมายของค าที่ได้ฟังอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้ง 4 
แบบทดสอบ 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการฝึกใช้สัญลักษณ์แทนเสียงพูดหรือการ
ถ่ายถอดเสียง และการฝึกจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังในกิจกรรมเขียนตามค าบอก ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ที่แตกต่างกันได้ ส่งผลให้ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สามารถเขียนสะกดค าศัพท์หลังเรียน
ถูกต้องเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด และยังช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนว่า ในการเรียนรู้ค าศัพท์ผู้เรียนจะต้อง
ใส่ใจท้ังความหมายของค าศัพท์และลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงของค าศัพท์ควบคู่ไปด้วยกัน ความรู้เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อทั้ง 
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แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับนักศึกษาท่ีมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
 

สมชาย ตุละ1* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ี 1) เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย
เกินมาตรฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีภาวะน้ าหนักเกินก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน และ 3) 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอปพลิเค
ชันส่งเสริมการออกก าลังกาย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน 1) ท่าอบอุ่นร่างกาย 2) ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 3) อาหาร 4) ผลการ
ออกก าลังกาย และ 5) คู่มือการใช้งาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีระดับความเชื่อม่ัน 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (   ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่า t-test 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน    = 27.63 และหลังการใช้งานแอป
พลิเคชัน    = 26.79 ดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง มีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05 และ 2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 8 สัปดาห์ ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ย 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเค
ชันมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ย 4.16  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.58 
 
ค าส าคัญ : การออกก าลังกาย ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
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The Application to Promote Doing Exercise for Over BMI Students 
 

Somchai Thula1* 
 

Abstract 
    This research aims 1) to design the application to promote doing exercise for the over Body Mass Index 
(BMI) students, 2) to compare the BMI of overweight students before and after using the application, and 3) to 
compare the average scores of doing exercise behavior before and after using the application. The sample used 
in this study was 20 students with a BMI of ≥ 23 kg/m2, and they were selected by the purposive sampling 
method. The instruments used were the application to promote doing exercise, consisted of 5 functions:             
1) Warm-Up, 2) HIIT Exercise, 3) Nutrition, 4) Results and 5) Users Manual, and the questionnaire of doing exercise 
behavior which the experts examined, and showed the reliability coefficient at 0.83. The statistics used to 
interpret the data were arithmetic mean (   ), standard deviation (SD) and t-test values.   
    The result of the study revealed that 1) students had an average BMI before using the application 
at      = 27.63, and after using the application at    = 26.79. The average BMI was decreased, showing  
a statistically significant difference at p-value < 0.05. 2). The mean score of doing exercise behavior of over BMI 
students in 8 weeks before using the application was 3.45. Those after using the application were 4.16, which 
was higher than before using the application at 20.58%. 
 
Keyword: exercise, over BMI. 
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บทน า 
ปัญหาภาวะน้ าหนักเกินเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อสุขภาพของวัยรุ่นและยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีประชากรช่วงวัยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 1.9 พันล้านคน
มีภาวะน้ าหนักเกิน [1] ในประเทศไทย พบว่า ปี 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราของภาวะน้ าหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่า 
จาก 17.2% เป็น 34.7% และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จาก 3.2% เป็น 9.1% โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน [2] ที่
มีปัญหาโภชนาการเกินเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกก าลังกาย อาหารมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก แต่การที่ร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการหรือได้รับสารอาหารจากการบริโภคปริมาณปกติ แต่
พลังงานไม่ได้ถูกใช้อย่างสมดุล ท าให้สารอาหารที่จะสร้างพลังงานเหลือเก็บในรูปของไกลโคเจนหรือไขมัน [3] ท าให้เกิดการสะสมไว้
ในร่างกายมากเกินไป ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะน้ าหนักเกิน [4] ซ่ึงภาวะน้ าหนักเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาว [5] เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และมะเร็ง การวิจัย พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้านอินซูลิน ภาวะเบาหวานและโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ภาวะอ้วนส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังและคุณภาพชีวิต และยังส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเพิ่มค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ [6] 

จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงเพิ่มขึ้น เช่น 
น้ าอัดลม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารส าเร็จรูป และอาหารจานด่วน [7] เพราะความสะดวกและรวดเร็ว หาซ้ือได้ง่ายโดยผ่าน
สื่อต่างๆ [8] เช่น แอปพลิเคชันสั่งซ้ืออาหาร ซ่ึงการเลือกซ้ือส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบและความอยากเป็นปัจจัยหลักมากกว่า
ค านึงถึงโภชนาการ [9] ประกอบกับวิถีชีวิตที่ใช้พลังงานน้อยเพิ่มขึ้น เช่น การชมโทรทัศน์ การใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการใช้
คอมพิวเตอร์ [10] โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่ใช้เวลาหน้าจอในแต่ละวัน 8-9 ชั่วโมงใน
การเล่นอินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ และคุยโทรศัพท์หรือแชท กิจกรรมหน้าจอเหล่าน้ีเบียดเบียนเวลาการมีกิจกรรมทางกาย ท าให้มี
โอกาสน้ าหนักเกินหรืออ้วนสูงยิ่งขึ้น [9] จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง โดยการปรับพฤติกรรมทั้งการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย [11] เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ [12] จากภาวะน้ าหนักเกิน 

การประเมินภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนส าหรับวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีหลายเกณฑ์ ส าหรับเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ คือ 
ดัชนีมวลกาย (body mass index : BMI) ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลในการจ าแนกน้ าหนักของร่างกายส าหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 
ปีขึ้นไป จากการวัดปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายทั้งหมด (total body fat) แต่มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไขมันใน
ช่องท้อง (visceral fat) หรือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat) ได้ [13] ดัชนีมวลกายค านวณได้จากน้ าหนักหน่วยเป็น
กิโลกรัม หารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกก าลังสอง (kg/m2) ซ่ึงค่าดัชนีมวลกายของประชากรไทยไม่ควรเกิน 23 kg/m2 ถ้าดัชนี
มวลกายอยู่ระหว่าง 23.0 - 24.9 kg/m2 หมายถึง น้ าหนักเกิน [6] ถ้าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25.0 -29.9 kg/m2 หมายถึง อ้วน 
ถ้ามากกว่า 30 kg/m2 ข้ึนไป หมายถึง อ้วนอันตรายมาก [14] ซ่ึงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 37.5 (ชาย ร้อยละ 
32.9 และหญิง ร้อยละ 41.8) เม่ือเปรียบเทียบกับผลการส ารวจครั้งที่ 4 เม่ือปี 2552 ความชุกของภาวะอ้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะผู้หญิงเพิ่มจากร้อยละ 40.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 41.8 ส่วนผู้ชายเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 [15] 
เกือบ 3 ใน 10 คนของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 คนของผู้หญิงไทยอยู่ในเกณฑ์อ้วน (BMI ≥25 kg/m2) ส าหรับภาวะอ้วนลงพุง 
พบว่า มีร้อยละ 18.6 ในชายไทยและร้อยละ 45 ในหญิงไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป [6] 
  จากการส ารวจความนิยมการออกก าลังกายทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2014 - ปี 2020 การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา (High 
Intensity Interval Training : HIIT) ได้รับความนิยมติด 1 ใน 5 อันดับของทุกปี ซ่ึงในปี 2014 และปี 2018 ได้รับความนิยมเป็น
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บทน า 
ปัญหาภาวะน้ าหนักเกินเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อสุขภาพของวัยรุ่นและยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีประชากรช่วงวัยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 1.9 พันล้านคน
มีภาวะน้ าหนักเกิน [1] ในประเทศไทย พบว่า ปี 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราของภาวะน้ าหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่า 
จาก 17.2% เป็น 34.7% และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จาก 3.2% เป็น 9.1% โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน [2] ที่
มีปัญหาโภชนาการเกินเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกก าลังกาย อาหารมีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก แต่การที่ร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการหรือได้รับสารอาหารจากการบริโภคปริมาณปกติ แต่
พลังงานไม่ได้ถูกใช้อย่างสมดุล ท าให้สารอาหารที่จะสร้างพลังงานเหลือเก็บในรูปของไกลโคเจนหรือไขมัน [3] ท าให้เกิดการสะสมไว้
ในร่างกายมากเกินไป ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะน้ าหนักเกิน [4] ซ่ึงภาวะน้ าหนักเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาว [5] เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และมะเร็ง การวิจัย พบว่า ภาวะอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้านอินซูลิน ภาวะเบาหวานและโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ภาวะอ้วนส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังและคุณภาพชีวิต และยังส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเพิ่มค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ [6] 

จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงเพิ่มขึ้น เช่น 
น้ าอัดลม ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารส าเร็จรูป และอาหารจานด่วน [7] เพราะความสะดวกและรวดเร็ว หาซ้ือได้ง่ายโดยผ่าน
สื่อต่างๆ [8] เช่น แอปพลิเคชันสั่งซ้ืออาหาร ซ่ึงการเลือกซ้ือส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบและความอยากเป็นปัจจัยหลักมากกว่า
ค านึงถึงโภชนาการ [9] ประกอบกับวิถีชีวิตที่ใช้พลังงานน้อยเพิ่มขึ้น เช่น การชมโทรทัศน์ การใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการใช้
คอมพิวเตอร์ [10] โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่ใช้เวลาหน้าจอในแต่ละวัน 8-9 ชั่วโมงใน
การเล่นอินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ และคุยโทรศัพท์หรือแชท กิจกรรมหน้าจอเหล่าน้ีเบียดเบียนเวลาการมีกิจกรรมทางกาย ท าให้มี
โอกาสน้ าหนักเกินหรืออ้วนสูงยิ่งขึ้น [9] จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง โดยการปรับพฤติกรรมทั้งการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย [11] เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ [12] จากภาวะน้ าหนักเกิน 

การประเมินภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนส าหรับวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีหลายเกณฑ์ ส าหรับเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ คือ 
ดัชนีมวลกาย (body mass index : BMI) ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลในการจ าแนกน้ าหนักของร่างกายส าหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 
ปีขึ้นไป จากการวัดปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายทั้งหมด (total body fat) แต่มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไขมันใน
ช่องท้อง (visceral fat) หรือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat) ได้ [13] ดัชนีมวลกายค านวณได้จากน้ าหนักหน่วยเป็น
กิโลกรัม หารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกก าลังสอง (kg/m2) ซ่ึงค่าดัชนีมวลกายของประชากรไทยไม่ควรเกิน 23 kg/m2 ถ้าดัชนี
มวลกายอยู่ระหว่าง 23.0 - 24.9 kg/m2 หมายถึง น้ าหนักเกิน [6] ถ้าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25.0 -29.9 kg/m2 หมายถึง อ้วน 
ถ้ามากกว่า 30 kg/m2 ขึ้นไป หมายถึง อ้วนอันตรายมาก [14] ซ่ึงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 37.5 (ชาย ร้อยละ 
32.9 และหญิง ร้อยละ 41.8) เม่ือเปรียบเทียบกับผลการส ารวจครั้งที่ 4 เม่ือปี 2552 ความชุกของภาวะอ้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะผู้หญิงเพิ่มจากร้อยละ 40.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 41.8 ส่วนผู้ชายเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 [15] 
เกือบ 3 ใน 10 คนของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 คนของผู้หญิงไทยอยู่ในเกณฑ์อ้วน (BMI ≥25 kg/m2) ส าหรับภาวะอ้วนลงพุง 
พบว่า มีร้อยละ 18.6 ในชายไทยและร้อยละ 45 ในหญิงไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป [6] 
  จากการส ารวจความนิยมการออกก าลังกายทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2014 - ปี 2020 การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา (High 
Intensity Interval Training : HIIT) ได้รับความนิยมติด 1 ใน 5 อันดับของทุกปี ซ่ึงในปี 2014 และปี 2018 ได้รับความนิยมเป็น

 

อันดับ 1 [16] ซ่ึงเป็นการออกก าลังกายที่มีช่วงสลับระหว่างช่วงที่ออกก าลังกายหนักกับช่วงที่ออกก าลังกายเบาหรือหยุดพัก [17] 
โดยใช้ระยะเวลาการฝึกความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ 5 วินาที จนถึง 8 นาที [18] เวลาการพัก 12 วินาที ถึง 5 นาที [19] และควบคุม
ความหนักอยู่ที่ 80-90% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสลับกับการพัก พบว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน เพิ่มการใช้ออกซิเจนใน
การออกก าลังกายได้ [20][21] จึงถูกน ามาใช้ในการลดน้ าหนักส าหรับคนอ้วน [22] ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายที่มี
ภาวะน้ าหนักเกิน จะมีไขมันหน้าท้องลดลง กล้ามเน้ือต้นขาเพิ่มขึ้น และ BMI น้ าหนักตัวลดลง [23] 
 ปัจจุบันการดูแลสุขภาพร่างกายผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ [24] เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย 
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมือถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบายในการพกพา [25] โดยใช้แอป
พลิเคชันบนมือถือที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ซ่ึงมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่มีข้อมูลที่สามารถน ามาสนับสนุนประสิทธิภาพและ
ความเป็นไปได้ในการประเมินและรักษาภาวะน้ าหนักเกินในเด็กและวัยรุ่นไม่เพียงพอ [4] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ [15] จากปัญหาภาวะน้ าหนักเกินในกลุ่มวัยเรียน โดยมีสถานศึกษาในการก าหนดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย [26] พร้อมให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ [27] เพราะวิธีการลดน้ าหนักที่ได้ผล คือ 
การออกก าลังกายร่วมกับการควบคุมอาหาร [28] จากการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 1/2564 ในรายวิชา
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย รายวิชาวอลเลย์บอล และรายวิชาตะกร้อ พบว่า ร้อยละ 31.07 มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
มาตรฐาน ซ่ึงปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ต้อง
รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) [29] ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เช่น การออกก าลังกาย ผู้วิจัยจึง
ได้เห็นถึงความส าคัญในการปรับเปล่ียนและกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการออกก าลังกาย โดยใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในกลุ่มนักศึกษาที่มีภาวะน้ าหนักเกินค่าดัชนีมวลกายมาตรฐาน ในการส่งเสริมการออกก าลังกายแบบ HIIT คาดหวัง
ให้เป็นจุดเริ่มแก่นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น และ
หน่วยงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนๆ ภายในหน่วยงานต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

สมมติฐาน 
1. ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีภาวะน้ าหนักเกินหลังการใช้งานแอปพลิเคชันลดลงกว่าก่อนการใช้งานแอปพลิเค

ชัน 
2. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2564 รายวิชาส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย จ านวน 

48 คน รายวิชาวอลเลย์บอล จ านวน 35 คน  รายวิชาตะกร้อ จ านวน 20 คน รวมทั้งหมดจ านวน 103 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 ได้จ านวน 32 คน จัดกลุ่มตามระดับดัชนีมวลกายขององค์การ

อนามัยโลก [30] ได้ดังน้ี 
1. นักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย 23.00-24.99 kg/m2 ได้จ านวน 13 คน 
2. นักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย 25.00-29.99 kg/m2 ได้จ านวน 12 คน 
3. นักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย ≥30.00 kg/m2 ได้จ านวน 7 คน 

 เกณฑ์การคัดเข้า 1) เป็นนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายตามที่ก าหนด คือ ≥ 23 กิโลกรัม/เมตร2 ทั้งเพศชายและเพศหญิง และ 
2) มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 20 คน 
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 เกณฑ์การคัดออก นักศึกษาที่ไม่สมัครในเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 12 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกาย พร้อมคู่มือการใช้งาน โดยได้น าเน้ือหาเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ซ่ึงประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน  
  1) ท่าอบอุ่นร่างกาย เป็นท่าอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการออกก าลังกาย จ านวน 10 ท่า ประกอบด้วย (1) ท่ายืด
กล้ามเน้ือคอ (2) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นแขนด้านหลังและหัวไหล่ข้าง (3) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือแขนด้านหน้าและหัวไหล่
ด้านข้าง (4) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอก (5) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือส่วนข้างล าตัว (6) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือ
สะโพกด้านใน (7) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือสะโพกด้้านหน้าและขาส่วนหลัง (8) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือน่องต้นขาด้านหลังสะโพกและ
หลัง (9) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นขาด้านหน้า และ (10) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นขาด้านหลัง  
  2) ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT จ านวน 4 ท่า ประกอบด้วย (1) ท่า Toe Touch (2) ท่า Cross Back (3) ท่า Toe 
Touch and Lunge และ (4) ท่า Knee Touch Toe Touch 
 3) อาหาร เป็นการแนะน าเก่ียวกับการรับประทานอาหารเม่ือต้องการควบคุมน้ าหนัก แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ อาหารที่
ควรรับประทาน และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 
 4) ผลการออกก าลังกาย ผู้ใช้ส่งผลการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง 
 5) คู่มือการใช้งาน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก และส่วนสูง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกายและโภชนาการ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบของ [31] เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน 5 ข้อ โดยด าเนินการส ารวจ 2 ครั้ง คือ ก่อนการใช้แอปพลิชันออกก าลังกาย และระหว่างการ
ใช้แอปพลิชันออกก าลังกาย  
 และน าแบบสอบถามที่ ได้ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน จากน้ันน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบภาษา ความเข้าใจในการตอบค าถามความคงที่ของแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ันมีค่าเท่ากับ 0.83  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประชุมกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการวิจัย 
 2. อบรมรายละเอียดการใช้งานแอปพลิชัน วิธีการออกก าลังกาย โดยให้ออกก าลังกายต่อเน่ือง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
วัน วันละ 30 นาที โดยแบ่งเป็นท่าอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกาย 10 ท่า ท่าละ 30 วินาที และท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 4 ท่า 
ปฏิบัติท่าละ 1 นาที (ท่าออกก าลังกายหนัก 20 วินาที ท่าพัก 40 วินาที) จ านวน 5 เซต ท่าอบอุ่นร่างกายหลังออกก าลังกาย 10 ท่า 
ท่าละ 30 วินาที ต่อการออกก าลังกายแต่ละวัน และส่งผลการออกก าลังกายทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน 

3. อบรมวิธีการเลือกบริโภคอาหารในระหว่างการออกก าลังกาย เพื่อให้สามารถลดน้ าหนักได้เพิ่มขึ้น   
4. กลุ่มตัวอย่างท าประเมินแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกายและการบริโภคอาหาร ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนและ

หลังการใช้งานแอปพลิเคชันออกก าลังกาย 
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 เกณฑ์การคัดออก นักศึกษาที่ไม่สมัครในเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 12 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกาย พร้อมคู่มือการใช้งาน โดยได้น าเน้ือหาเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา ซ่ึงประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน  
  1) ท่าอบอุ่นร่างกาย เป็นท่าอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการออกก าลังกาย จ านวน 10 ท่า ประกอบด้วย (1) ท่ายืด
กล้ามเน้ือคอ (2) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นแขนด้านหลังและหัวไหล่ข้าง (3) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือแขนด้านหน้าและหัวไหล่
ด้านข้าง (4) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอก (5) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือส่วนข้างล าตัว (6) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือ
สะโพกด้านใน (7) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือสะโพกด้้านหน้าและขาส่วนหลัง (8) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือน่องต้นขาด้านหลังสะโพกและ
หลัง (9) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นขาด้านหน้า และ (10) ท่ายืดเหยียดกล้ามเน้ือต้นขาด้านหลัง  
  2) ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT จ านวน 4 ท่า ประกอบด้วย (1) ท่า Toe Touch (2) ท่า Cross Back (3) ท่า Toe 
Touch and Lunge และ (4) ท่า Knee Touch Toe Touch 
 3) อาหาร เป็นการแนะน าเก่ียวกับการรับประทานอาหารเม่ือต้องการควบคุมน้ าหนัก แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ อาหารที่
ควรรับประทาน และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 
 4) ผลการออกก าลังกาย ผู้ใช้ส่งผลการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง 
 5) คู่มือการใช้งาน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก และส่วนสูง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกายและโภชนาการ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบของ [31] เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน 5 ข้อ โดยด าเนินการส ารวจ 2 ครั้ง คือ ก่อนการใช้แอปพลิชันออกก าลังกาย และระหว่างการ
ใช้แอปพลิชันออกก าลังกาย  
 และน าแบบสอบถามที่ ได้ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน จากน้ันน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบภาษา ความเข้าใจในการตอบค าถามความคงที่ของแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ันมีค่าเท่ากับ 0.83  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประชุมกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการวิจัย 
 2. อบรมรายละเอียดการใช้งานแอปพลิชัน วิธีการออกก าลังกาย โดยให้ออกก าลังกายต่อเน่ือง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
วัน วันละ 30 นาที โดยแบ่งเป็นท่าอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกาย 10 ท่า ท่าละ 30 วินาที และท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 4 ท่า 
ปฏิบัติท่าละ 1 นาที (ท่าออกก าลังกายหนัก 20 วินาที ท่าพัก 40 วินาที) จ านวน 5 เซต ท่าอบอุ่นร่างกายหลังออกก าลังกาย 10 ท่า 
ท่าละ 30 วินาที ต่อการออกก าลังกายแต่ละวัน และส่งผลการออกก าลังกายทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน 

3. อบรมวิธีการเลือกบริโภคอาหารในระหว่างการออกก าลังกาย เพื่อให้สามารถลดน้ าหนักได้เพิ่มขึ้น   
4. กลุ่มตัวอย่างท าประเมินแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกายและการบริโภคอาหาร ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนและ

หลังการใช้งานแอปพลิเคชันออกก าลังกาย 
 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์สถิติ ดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคล และพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
2. สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติทีคู่ (Paired samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยน้ าหนักเกิน ค่าเฉลี่ย

ดัชนีมวลกาย และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบ 
  จากการพัฒนาแอปพลิเคชันออกก าลังกายส าหรับนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน สามารถแสดงผลแอปพลิเคชัน
ท่าอบอุ่นร่างกาย จ านวน 10 ท่า และวิธีการอบอุ่นร่างกายแต่ละท่า ดังรูปที่ 1-2 ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT จ านวน 4 ท่า วิธีการ
ออกก าลังกายแต่ละท่า และการส่งผลการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง ดังรูปที่ 3-6 ข้อมูลอาหารและคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน ดัง
รูปที่ 7-8 

 

       
 
             รูปที่ 1 ท่าอบอุ่นร่างกาย                 รูปที่ 2 ท่ายืดกล้ามเน้ือคอ          รูปที่ 3 ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 
 

X 
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           รูปที่ 4 ท่า Toe Touch                  รูปที่ 5 ผลการออกก าลังกาย               รูปที่ 6 ส่งผลการออกก าลังกาย 

 

    
 

                                      รูปที่ 7 อาหาร                  รูปที่ 8 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 
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           รูปที่ 4 ท่า Toe Touch                  รูปที่ 5 ผลการออกก าลังกาย               รูปที่ 6 ส่งผลการออกก าลังกาย 

 

    
 

                                      รูปที่ 7 อาหาร                  รูปที่ 8 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีภาวะน  าหนักเกินก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 มีอายุเฉลี่ย 19.9 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 79.19 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลี่ย 168.7 

เซนติเมตร 
 

ตารางที่ 1  ดัชนีมวลกายเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

ตัวแปร 
ก่อน หลัง 

df T p-value 
 SD  SD 

ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 27.63 3.41 26.79 3.47 19 15.14 .000* 
     *p < 0.05 

 

การเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ดัชนีมวลกายของนักศึกษาก่อน
การใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 27.63 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 26.79 เม่ือไปทดสอบสถิติแบบ Paired 
samples t-test พบว่า ก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง มีความแตกต่างทางสถิติที่  
p-value < 0.05 

 

ตารางที่ 2  ดัชนีมวลกายเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน จ าแนกกลุ่มตามระดับดัชนีมวลกาย 
 

ตัวแปร 
ก่อน หลัง 

df T p-value 
 SD  SD 

ดัชนีมวลกาย 23.00-24.99 kg/m2 24.71 0.04 23.86 0.16 4 5.44 0.006* 
ดัชนีมวลกาย 25.00-29.99 kg/m2 27.24 0.44 26.39 0.47 11 12.60 0.000* 
ดัชนีมวลกาย ≥30.00 kg/m2 34.08 2.06 33.26 2.18 2 6.74 0.021* 

     *p < 0.05 
 

การเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน จ าแนกกลุ่มตามระดับดัชนีมวลกาย 
เม่ือไปทดสอบสถิติแบบ Paired samples t-test พบว่า ก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง
ทั้ง 3 ระดับ มีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05  

 
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
ตารางที่ 3  พฤติกรรมการออกก าลังกายเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

ตัวแปร 
ก่อน หลัง 

Df T p-value 
 SD  SD 

พฤติกรรมการออกก าลังกายเฉลี่ย 3.45 0.18 4.16 0.13 19 4.98 .000* 
     *p < 0.05 

X X 

X X 

X X 
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า พฤติกรรมการ
ออกก าลังกายของนักศึกษาก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 4.16 เม่ือไป
ทดสอบสถิติแบบ Paired samples t-test พบว่า ก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกาย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05  
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และร้อยละของพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ก่อน ระหว่าง คิดเปน็ 

ร้อยละ  SD  SD 
1. ออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 วัน 3.55 0.95 4.15 0.81 +16.90 
2. ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกัน 3.70 1.13 4.45 0.69 +20.27 
3. ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา 3.45 1.10 4.05 0.83 +17.39 
4. ออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก 3.20 1.20 4.15 0.67 +29.69 
5. ก่อนออกก าลังกายมีการอบอุ่นร่างกาย 10-15 นาที 3.35 0.93 4.00 0.86 +19.40 

เฉลี่ยรวม 3.45 0.78 4.16 0.57 +20.58 
 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นรายข้อ พบว่า ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกันมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 วัน และออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก มีค่าเฉลี่ย 4.15 และออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา มีค่าเฉลี่ย 4.05 ตามล าดับ 
 

สรุปผล 
การออกก าลังกายของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย ร้อยละ 70 

มีอายุเฉลี่ย 19.9 ปี มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 27.63 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 26.79 
ซ่ึงหลังการใช้งานแอปพลิเคชันนักศึกษามีดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และมีพฤติกรรม
การออกก าลังกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.16 ซ่ึงเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 20.58 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นรายข้อ พบว่า ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกันมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 
 

อภิปรายผล 
1) การออกแบบแอปพลิเคชันในการส่งเสริมการออกก าลังกายของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน โดยใช้วิธีการ

ออกก าลังกายแบบ HIIT ซ่ึงเป็นการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา ท าให้ต้องอาศัยความหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลด
น้ าหนัก ซ่ึงช่วงการออกก าลังที่มีความหนักประมาณ 80-90% พบว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน เพิ่มการใชอ้อกซิเจนสูงสุดใน
การออกก าลังกายได้ [17] ร่วมกับการใช้หลักในการออกก าลังกายแบบ FITT โดยค านึงถึง 1) Frequency ความถี่ในการออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อเน่ืองกัน 2) Intensity ความหนักในการออกก าลังกาย จะต้องออกก าลังกาย
ให้หัวใจหรือชีพจรเต้นระหว่าง 60-80% 3) Time เวลาในการออกก าลังกาย ท าต่อเน่ืองกันอย่างน้อย 30 นาที และ 4) Type 

X X 
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า พฤติกรรมการ
ออกก าลังกายของนักศึกษาก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 4.16 เม่ือไป
ทดสอบสถิติแบบ Paired samples t-test พบว่า ก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกาย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05  
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และร้อยละของพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ก่อน ระหว่าง คิดเปน็ 

ร้อยละ  SD  SD 
1. ออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 วัน 3.55 0.95 4.15 0.81 +16.90 
2. ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกัน 3.70 1.13 4.45 0.69 +20.27 
3. ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา 3.45 1.10 4.05 0.83 +17.39 
4. ออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก 3.20 1.20 4.15 0.67 +29.69 
5. ก่อนออกก าลังกายมีการอบอุ่นร่างกาย 10-15 นาที 3.35 0.93 4.00 0.86 +19.40 

เฉลี่ยรวม 3.45 0.78 4.16 0.57 +20.58 
 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นรายข้อ พบว่า ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกันมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 วัน และออกก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก มีค่าเฉลี่ย 4.15 และออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา มีค่าเฉลี่ย 4.05 ตามล าดับ 
 

สรุปผล 
การออกก าลังกายของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 จ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย ร้อยละ 70 

มีอายุเฉลี่ย 19.9 ปี มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 27.63 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 26.79 
ซ่ึงหลังการใช้งานแอปพลิเคชันนักศึกษามีดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 และมีพฤติกรรม
การออกก าลังกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.16 ซ่ึงเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 20.58 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นรายข้อ พบว่า ออกก าลังกายครั้งละ 30 นาที ต่อเน่ืองกันมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 
 

อภิปรายผล 
1) การออกแบบแอปพลิเคชันในการส่งเสริมการออกก าลังกายของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน โดยใช้วิธีการ

ออกก าลังกายแบบ HIIT ซ่ึงเป็นการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา ท าให้ต้องอาศัยความหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลด
น้ าหนัก ซ่ึงช่วงการออกก าลังที่มีความหนักประมาณ 80-90% พบว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน เพิ่มการใชอ้อกซิเจนสูงสุดใน
การออกก าลังกายได ้ [17] รว่มกับการใช้หลักในการออกก าลังกายแบบ FITT โดยค านึงถึง 1) Frequency ความถี่ในการออกก าลัง
กายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อเน่ืองกัน 2) Intensity ความหนักในการออกก าลังกาย จะต้องออกก าลังกาย
ให้หัวใจหรือชีพจรเต้นระหว่าง 60-80% 3) Time เวลาในการออกก าลังกาย ท าต่อเน่ืองกันอย่างน้อย 30 นาที และ 4) Type 

X X 

 

ประเภทกิจกรรมที่การออกก าลังกาย ก าหนดท่าอบอุ่นร่างกายก่อน 10 ท่า ท่าละ 30 วินาที และท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 4 ท่า 
ปฏิบัติท่าละ 1 นาที ออกก าลังกายหนัก 20 วินาที และพัก 40 วินาที จ านวน 5 เซต และท่าอบอุ่นร่างกายหลัง 10 ท่า ท่าละ 30 
วินาที [32] สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาวรรณ วิสภา วันธณี วิรุฬห์พานิช และพัสมัย วัฒนสิทธ์ิ [4] แอปพลิเคชันการควบคุม
น้ าหนักสามารถท าให้วัยรุ่นที่มีภาวะน าหนักเกินมีแนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายที่ดีขึ้น ส่งผลให้
น้ าหนักตัวลดลง 

2) การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีภาวะน้ าหนักเกินก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน  ซ่ึงท าให้
นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานหลังจากการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง อย่างมีความแตกต่างทาง
สถิติที่ p-value < 0.05 โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย 23.00-24.99 kg/m2 มีค่าเฉลี่ยลดลงมากที่สุด ร้อยละ 3.44 รองลงมา
กลุ่มนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย 25.00-29.99 kg/m2 มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.12 และกลุ่มนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย ≥30.00 
kg/m2 มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.41 ตามล าดับ เน่ืองจากผู้วิจัยได้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคที่เกิดจากภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐาน วิธีการออกก าลังกายให้ได้ผล อาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชารีฟ ยีหรีม 
และรุ้งระวี นาวิเจริญ [12] การรับรู้ว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันลดลง การลดปริมาณน้ าตาลและอาหารประเภทแป้ง ร่วมกับ
การออกก าลังกายอย่าสม่ าเสมอจะท าให้มีสุขภาพดีได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ให้เกิดพฤติกรรมสขุภาพที่ถูกต้องเหมาะสม [11] จึงน าไปสู่พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักและลดน้ าหนักได้  

3) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยจากการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมการออกก าลังกาย นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างมีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value 
< 0.05 นักศึกษาได้ให้ความส าคัญกับเวลาในการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 วัน เพื่อเป้าหมายใน
การลดน้ าหนัก ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาทราบถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีภาวะน้ าหนักเกิน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช เดชจบ [1] เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงน้ัน พร้อมกับสร้างแรงจูงใจและช่วยกันก าหนด
เป้าหมายในการควบคุมน้ าหนัก โดยมีการก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยนและวางแผนปรับพฤติกรรมตามขั้นตอนของร าไพ 
หม่ันสระเกษ [11]  ได้แก่ 1) การประเมินพฤติกรรม 2) การตระหนักรู้ 3) การตั้งเป้าหมาย 4) การหาสิ่งกระตุ้น 5) การควบคุมสิ่ง
กระตุ้น 6) การหาสิ่งยับยั้ง 7) การปรับเปลี่ยนความคิด และ 8) การให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกายให้แก่
นักศึกษา โดยก าหนดให้มีการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ  ซ่ึงเป็นการสร้างความมุ่งม่ันหรือความตั้งใจในการวางแผนปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมอาหารและการออกก าลังกาย [12] ของนักศึกษามากขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การท าการวิจัยครั้งน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาของ ดร.วิไลพิน แก้วเพ็ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์   
น้ าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี นวนสร้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พุ่มไสว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา นวนสร้อย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาในการออกแบบ
แบบสอบถาม    
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องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
อรัญญา แสนสีแก้ว1* วัลนิกา ฉลากบาง2 พรเทพ เสถียรนพเก้า3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นการวิจัยเอกสารโดยด าเนิน 2 ขั้นตอน 
คือ 1) การสังเคราะห์ องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนจากเอกสาร
และงานวิจัย 10 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 2) การยืนยันองค์ประกอบของปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย จ านวน 5 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบ 
24 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด 2) ความรู้และทักษะของครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด 3) การมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดการเรียนรู้ มี 5 ตัวชี้วัด 5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากร           
ในโรงเรียน มี 3 ตัวชี้วัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด 7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวชี้วัด และ                  
8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน มี 2 ตัวช้ีวัด 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล  ประสิทธิผล  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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Factors Affecting the Effectiveness of Inclusive Education of Schools under Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 1 

 
Abstract 

 The research the objective is to study the factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools under Sakon Nakhon primary educational service area office 1. This document was conducted 
in 2 steps:  1)  the synthesis of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools elements 
from 10 documents and research studies, by selecting elements with a frequency from 50% and 2) confirmation 
of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools by 5 experts in research. The research 
instrument was a questionnaire concerning the factors affecting the effectiveness of inclusive education               
of schools. The results of the study revealed that factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools consisted of 8 components and 24 indicators, namely 1) school administrator role has 4 indicators 
2) teacher knowledge and skills has 4 indicators 3) involvement and support of those involved has 3 indicators 
4) learning management has 5 indicators 5) cooperation between teachers and personnel in the school has 
3 indicators 6) students has 2 indicators 7) school readiness has 2 indicators and 8) understanding of parents 
and community has 2 indicators 
 
Keywords: Factors affecting, Effectiveness, Inclusive education 
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Abstract 

 The research the objective is to study the factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools under Sakon Nakhon primary educational service area office 1. This document was conducted 
in 2 steps:  1)  the synthesis of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools elements 
from 10 documents and research studies, by selecting elements with a frequency from 50% and 2) confirmation 
of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools by 5 experts in research. The research 
instrument was a questionnaire concerning the factors affecting the effectiveness of inclusive education               
of schools. The results of the study revealed that factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools consisted of 8 components and 24 indicators, namely 1) school administrator role has 4 indicators 
2) teacher knowledge and skills has 4 indicators 3) involvement and support of those involved has 3 indicators 
4) learning management has 5 indicators 5) cooperation between teachers and personnel in the school has 
3 indicators 6) students has 2 indicators 7) school readiness has 2 indicators and 8) understanding of parents 
and community has 2 indicators 
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บทน า 
 ในการประชุมการศึกษาโลก (World Education Forum) ของยูเนสโกที ่จ ัดขึ ้นที่จอมเทียนในจังหวัดชลบุรี                    
เมื่อ พ.ศ.2533 ได้มีการประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษา เพื่อปวงชน (The World Declaration of Education for All) 
โดยเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน คือ การที่ทุกคนทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ได้ประโยชน์จากการได้รับการศึกษาตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน [1] ทั้งนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยสนับสนุนให้ใช้แนว
ทางการจัดการเรียนรวม (Inclusive Education) ซึ่งโรงเรียนมีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษากับเด็กทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มี
ความจ าเป็นพิเศษ [2] และจะต้องเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ
ขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [3] 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการ และการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนที่มีเด็กพิการและเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รายงานข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 ไว้ว่า มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จ านวน 167 โรงเรียน                       
มีนักเรียนพิการทุกประเภทรวมจ านวน 3,930 คน แต่การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ท้ังนี้เพราะประสบปัญหาหลายประการ เช่น ความไม่พร้อมของ ความไม่พร้อม
ของสื่อการเรียนการสอน ความไม่พร้อมของผู้ปกครองนักเรียน ความไม่พร้อมของนักเรียนพิการ และสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย
ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น [4] 
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ดังนั้น การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือ         
จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ โรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล 
เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวางแผน การแก้ปัญหา และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนแบบเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Reseearch) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
โดยมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 2 ข้ันตอน ดังนี ้ 
  1) ศึกษาเอกสารจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับองค์ประกอบของปัจจัย              
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน จ านวน 10 แหล่ง ได้แก่ [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
[12], [3] และ [1] แล้วท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียน โดยการแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูล และสรุปผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถี่ตั้งแต่ 5 หรือร้อยละ 50       
ขึ้นไปของความถี่ท้ังหมด 
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  2) ยืนยันองค์ประกอบของปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเร ียน                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยการน าองค์ประกอบที่ท าการสังเคราะห์ได้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื ่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมขององค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน ซึ่งได้
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้
น าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่ และเลือก
องค์ประกอบที่มีค่าความถี่ตั ้งแต่ 5 หรือร้อยละ 50 ขึ้นไปของความถี่ทั้งหมด มาเป็นองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  ศึกษาสกลนครเขต 1             
ซึ่งพบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน 2) ความรู้และทักษะของครูผู้สอน 3) การมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) การจัดการเรียนรู้ 5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรในโรงเรียน 6) นักเรียนปกติทั่วไป         
7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 

 2. ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม           
ของโรงเรียน พบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่การ
ก าหนดนโยบาย วางแผน การส่งเสริมและสนับสนุน และการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้ปกครอง 2) ความรู้และทักษะของ
ครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ การมีเจตคติที่ดี และ 
การสนับสนุนเพื่อนครู 3) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการด าเนินงาน และ.การสนับสนุนนักเรียน 4) การจัดการเรียนรู้            

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียน 
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ถี่ 
1. บทบาทผู้บริหารโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 
2. การจัดการเรียนรู ้ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 6 
3. ความรู้และทักษะของครูผูส้อน   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 
4. ความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 6 
5. การมีส่วนร่วม และการสนบัสนนุของผู้ที่เกี่ยวข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 7 
6. ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  5 
7. นักเรียนปกติทั่วไป    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6 
8. ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  6 
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  2) ยืนยันองค์ประกอบของปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเร ียน                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยการน าองค์ประกอบที่ท าการสังเคราะห์ได้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื ่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมขององค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน ซึ่งได้
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้
น าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่ และเลือก
องค์ประกอบที่มีค่าความถี่ตั ้งแต่ 5 หรือร้อยละ 50 ขึ้นไปของความถี่ทั้งหมด มาเป็นองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  ศึกษาสกลนครเขต 1             
ซึ่งพบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน 2) ความรู้และทักษะของครูผู้สอน 3) การมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) การจัดการเรียนรู้ 5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรในโรงเรียน 6) นักเรียนปกติทั่วไป         
7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรยีน 

 2. ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม           
ของโรงเรียน พบว่า มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่การ
ก าหนดนโยบาย วางแผน การส่งเสริมและสนับสนุน และการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้ปกครอง 2) ความรู้และทักษะของ
ครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ การมีเจตคติที่ดี และ 
การสนับสนุนเพื่อนครู 3) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมเสนอแนวทางการด าเนินงาน และ.การสนับสนุนนักเรียน 4) การจัดการเรียนรู้            

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียน 
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1. บทบาทผู้บริหารโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 
2. การจัดการเรียนรู ้ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 6 
3. ความรู้และทักษะของครูผูส้อน   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 
4. ความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 6 
5. การมีส่วนร่วม และการสนบัสนนุของผู้ที่เกี่ยวข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 7 
6. ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  5 
7. นักเรียนปกติทั่วไป    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6 
8. ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  6 

 

 

มี 4 ตัวชี ้วัด ได้แก่ การให้ความส าคัญกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี ่ยวข้อง และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรในโรงเรียน มี 3 ตัวชี ้วัด ได้แก่                  
การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวม การสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และการสร้าง
ทีมงานสหวิชาชีพ 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ การมีศักยภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน และการเตรยีม
ความพร้อมส าหรับการเรียนในช้ันเรียนแบบเรียนรวม 7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ การมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรยีน และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครอง
และชุมชน มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน และการมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบ              
เรียนรวม โดยสรุปผลการสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 การสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน (FAC) 

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
FAC1. บทบาท
ผู้บรหิารโรงเรียน 

การปฏิบัติของผู ้บร ิหารโรงเร ียนตามอ านาจหน้าที ่ที่
รับผิดชอบ การก าหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมให้ประสบ
ความความส าเร็จ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรวมให้แก่ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

FAC11. การปฏบิัติตามอ านาจหนา้ที่ 
FAC12. การก าหนดนโยบาย วางแผน 
FAC13. การส่งเสริมและสนับสนนุ 

FAC14. การสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
และผูป้กครอง 

FAC2. ความรู้
และทักษะของ
ครูผูส้อน 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม มีการประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการแก้ปัญหาของนักเรียน มีเจตคติ
ที ่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และมีเจตคติที่ดี            
ต่อนักเร ียนที ่ม ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตลอดจน              
การสนับสนุนให้เพื ่อนครูสามารถท าการสอนได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

FAC21. การมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสม 
FAC22. การประสานงานกับผู้เช่ียวชาญ 

FAC23. การมีเจตคติที่ด ี

FAC24. การสนับสนุนเพื่อนคร ู

FAC3. การมี
ส่วนร่วมและการ
สนับสนุนของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาแบบเรยีน
รวมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมเสนอ
แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุนนักเรียนท่ีมี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษในการจัดหาบริการที่จ าเป็น 
และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ด้านการศึกษา 

FAC31. การมสี่วนร่วมและสนับสนุน 
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
FAC32. การมสี่วนร่วมเสนอแนว
ทางการด าเนินงาน 
FAC33. การสนับสนุนนักเรียน 

FAC4. การจัด 
การเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้น
การให้ความส าคัญกับนักเรียนโดยมีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจท่ีตรงกันของ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมประสบ
ผลส าเร็จ 

FAC41. การให้ความส าคญักับนักเรียน 
FAC42. การจดัการเรียนการสอนแบบ 
เรียนรวม 
FAC43. การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
FAC44. การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
FAC5. ความ
ร่วมมือระหว่างครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน 

กระบวนการท างานร่วมกันเพื่อให้งานส าเร็จ  โดยมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาแบบ เรียนรวม มีการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และ
การสร้างทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์เดียวกัน 

FAC51. การสนับสนุน ส่งเสรมิ
การศึกษาแบบเรียนรวม 
FAC52. การสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีน 
FAC53. การสร้างทีมงานสหวิชาชีพ 

FAC6. นักเรยีน
ปกติทั่วไป 

นักเรียนที่มีศักยภาพและพัฒนาการตามวัยมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเรียนในชั้นเรียนแบบเรียนรวมจาก
ทางโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวปฏิบตัสิ าหรับ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  

FAC61. การมศีักยภาพและพัฒนาการ 
ตามวัยของนักเรียน 
FAC62. การเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การเรยีนในช้ันเรียนแบบเรียนรวม 

FAC7. ความ
พร้อมของ
ทรัพยากรใน
โรงเรียน 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 
ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้อง 
การจ าเป็นพิเศษและครูผู ้สอนสามารถเข้าถึงสิ ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

FAC71. การมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
FAC72. การจดัหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน 

FAC8. ความ
เข้าใจของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ความเข้าใจของผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียน            
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และชุมชนเกี่ยวกับการเรียน
รวม ตลอดจนการมีเจตคติที ่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนรวมในโรงเรียน เพื ่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมประสบผลส าเร็จ 

FAC81. การมีความเข้าใจของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
FAC82. การมเีจตคติที่ดีต่อการจดั
การศึกษาแบบเรียนรวม 

 3. ผลการยืนยันองค์ประกอบของปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน                        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ซึ ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน                 
ในด้านประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนมี 8 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด 2) ความรู้และทักษะของ
ครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด 3) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัด              
5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรในโรงเรียน  มี 3 ตัวชี้วัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด 7) ความพร้อมของ
ทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวช้ีวัด และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน มี 2 ตัวช้ีวัด ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
FAC5. ความ
ร่วมมือระหว่างครู
และบุคลากรใน
โรงเรียน 

กระบวนการท างานร่วมกันเพื่อให้งานส าเร็จ  โดยมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาแบบ เรียนรวม มีการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และ
การสร้างทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์เดียวกัน 

FAC51. การสนับสนุน ส่งเสรมิ
การศึกษาแบบเรียนรวม 
FAC52. การสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีน 
FAC53. การสร้างทีมงานสหวิชาชีพ 

FAC6. นักเรยีน
ปกติทั่วไป 

นักเรียนที่มีศักยภาพและพัฒนาการตามวัยมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเรียนในชั้นเรียนแบบเรียนรวมจาก
ทางโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวปฏิบตัสิ าหรับ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  

FAC61. การมศีักยภาพและพัฒนาการ 
ตามวัยของนักเรียน 
FAC62. การเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การเรยีนในช้ันเรียนแบบเรียนรวม 

FAC7. ความ
พร้อมของ
ทรัพยากรใน
โรงเรียน 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 
ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้อง 
การจ าเป็นพิเศษและครูผู ้สอนสามารถเข้าถึงสิ ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

FAC71. การมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
FAC72. การจดัหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน 

FAC8. ความ
เข้าใจของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ความเข้าใจของผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียน            
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และชุมชนเกี่ยวกับการเรียน
รวม ตลอดจนการมีเจตคติที ่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนรวมในโรงเรียน เพื ่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมประสบผลส าเร็จ 

FAC81. การมีความเข้าใจของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
FAC82. การมเีจตคติที่ดีต่อการจดั
การศึกษาแบบเรียนรวม 

 3. ผลการยืนยันองค์ประกอบของปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน                        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ซึ ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน                 
ในด้านประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนมี 8 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด 2) ความรู้และทักษะของ
ครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด 3) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัด              
5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากรในโรงเรียน  มี 3 ตัวชี้วัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด 7) ความพร้อมของ
ทรัพยากรในโรงเรียน ม ี2 ตัวช้ีวัด และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน ม ี2 ตัวช้ีวัด ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลองคป์ระกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยขอสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1  มี 8 องค์ประกอบ               
24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด 2) ความรู้และทักษะของครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด 3) การมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้ที่เกี ่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัด 5) ความร่วมมือระหว่างครู                
และบุคลากรในโรงเรียน มี 3 ตัวช้ีวัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวช้ีวัด 7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวช้ีวัด 
และ 8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน มี 2 ตัวช้ีวัด 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
  ผู้บริหารโรงเรียนควรน าผลการวิจัยไปเป็นกรอบในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร 
และจังหวัดอื่นๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน                   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 โดยน าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 
ณัฏฐณิชา ภูดสีม1* เอกลักษณ์ เพียสา2 และ วาโร เพ็งสวสัดิ์3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 0.80 – 1.00 มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.93 และ 0.24 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาคา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน และการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสมัพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนา
บุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ร้อยละ 82.1 อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยแสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผล โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 

 
1 สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สกลนคร 47000 
2 ดร., สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สกลนคร 47000 
3 รศ.ดร., สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สกลนคร 47000 
1 Educational Administration and Development, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000, Thailand 
2 Dr., Educational Administration and Development, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000, Thailand 
3 Assoc.Dr., Educational Administration and Development, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, 47000, Thailand 
*Corresponding author : Tel : 088-3106234 E-mail address : nattanichaphudeesom@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

630

Administrative Factors Affecting Small-Sized Schools Effectiveness  
Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 

 
Nattanicha Phudeesom1* Akkaluck Pheasa2 and Waro Phengsawat3 

 
Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the relativity between administrative factors and 
effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 and 2. 2) to 
study predictive power of administrative factors affecting the effectiveness of small-sized school, Sakon 
Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. The samples, obtained through Multi-stage Sampling, 
were 200 school administrators and teachers in academic year 2021. The instrument for data collection was 
set of 5-point rating scale questionnaires which concerning administrative factors and questionnaires with 
concerning effectiveness of small-sized school by checking content validity from 5 experts with IOC ranging 
from 0.60-1.00 and 0.80-1.00. A discriminative power ranging from 0.21-0.93 and 0.24-0.81. A reliability of 
0.96 and 0.94 consecutively. The data analysis was finding out Pearson’s Correlation Coefficient and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of the research were 1) the relativity between 
administrative factors and effectiveness of small-sized school was positive relativity at average to high level 
which had the Correlation Coefficient value ranged from 0.501 to 0.765 with the statistical significant of .01 
level. 2) The factors affect effectiveness of small-sized school in terms of information technology (X4), 
personnel development (X3), leadership (X2), atmosphere and organizational culture (X5), and 
organizational structure (X1) could predict the effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 1 which had percentage of 82.1 with the statistical significant of .05 level. 
Stepwise Multiple Regression equation as standard score will be shown following; 
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
Keywords: Administrative Factors, Effectiveness, Small-Sized School 
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effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 and 2. 2) to 
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0.96 and 0.94 consecutively. The data analysis was finding out Pearson’s Correlation Coefficient and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of the research were 1) the relativity between 
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which had the Correlation Coefficient value ranged from 0.501 to 0.765 with the statistical significant of .01 
level. 2) The factors affect effectiveness of small-sized school in terms of information technology (X4), 
personnel development (X3), leadership (X2), atmosphere and organizational culture (X5), and 
organizational structure (X1) could predict the effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary 
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Keywords: Administrative Factors, Effectiveness, Small-Sized School 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้
บัญญัตเิกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และ
การจัดระบบประกันคณุภาพการศกึษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมคีุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั อย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2565 มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่ วถิีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภยัในสถานศึกษา ส่งเสรมิ
โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2563) สาเหตสุ าคัญประการหนึ่งของคุณภาพและโอกาสของผู้เรยีน คือ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีแนวโน้มทวีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวนมากถงึ 15,158 โรงเรยีน คิดเป็น
ร้อยละ 50.74 ของจ านวนโรงเรียนท้ังหมด 29,871 โรงเรียน ปัญหาโรงเรยีนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาส าคญัอย่างน้อย 
3 ประการ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัโรงเรยีนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ได ้ประกอบด้วย 1. โรงเรียนแตล่ะแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จากรัฐบาลโดยคิด
เป็นเป็นรายหัวนักเรยีน ซึ่งการจดัสรรงบประมาณในลักษณะดังกลา่วส่งผลใหโ้รงเรียน ขนาดเล็กท่ีมจี านวนนักเรียนน้อยอยู่ใน
สถานะท่ีเสียเปรียบกลา่วคือ ได้รบังบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียนมากกวา่ ส่งผลให้โรงเรียนขนาด
เล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการเรยีนการสอนลดลง 2. ปัญหาการขาดแคลนครูที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและจ านวนครูไม่ครบชั้นเรยีน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดสดัส่วนครู 1 
คน ต่อนักเรยีน 20 คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในการจดัสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ านวนนักเรียน น้อย ดังนั้น 
โรงเรียนดังกล่าวจึงประสบปัญหาครูไมค่รบชั้นเรยีน และครูไม่ครบทุกสาขารายวิชา 3. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน
ขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจนท าให้ไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร เพื่อน ามาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับ
โรงเรียน  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนขนาดเล็กท้ังสิน้ 68 โรงเรยีน 
จากโรงเรียนท้ังหมด 175 โรง คิดเป็นร้อยละ 38.86 จากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ สื่อและระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุม การพัฒนาครูไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา รวมถึงระบบ
การก ากับ ตดิตาม และประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพไมไ่ด้น ามาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2564) 
 จากสภาพปญัหาการพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็กดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจยัการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีจะน าไปเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียน
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ขนาดเล็กเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารและการบรหิารโรงเรียนขนาดเล็กได้อยา่งมีประสิทธิผล 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) มีวิธีวิจัยดังนี ้
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 68 โรงเรยีน จาก 7 อ าเภอ จ านวน 401 คน ใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ได้กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 54 โรงเรียน จาก 7 อ าเภอ จ านวน 
200 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้นคือ ปัจจยัการบริหาร ได้แก่ (1) โครงสร้างขององค์กร (2) ภาวะ
ผู้น า (3) บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร และ 2) ตัว
แปรเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) คุณลักษณะของผู้เรียน (3) ความพงึ
พอใจในงานของบุคลากร (4) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ (5) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน แสดงเป็นกรอบ
แนวคิดได้ ดังนี ้
       ตัวแปรพยากรณ ์                                 ตัวแปรเกณฑ ์

     
     ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจ าแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบรหิาร และและตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน มคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 0.80 – 1.00 ตามล าดับ และ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Cronbach) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.93 และ 0.24 – 0.81 ตามล าดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิติดังนี้ 1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ 2) 
การศึกษาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบรหิารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด ใช้สถติิการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
 

ปัจจัยการบริหาร 
1. โครงสร้างขององค์กร 
2. ภาวะผู้น า 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. คุณลักษณะของผู้เรียน 
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
4. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
5. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  
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ขนาดเล็กเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารและการบรหิารโรงเรียนขนาดเล็กได้อยา่งมีประสิทธิผล 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) มีวิธีวิจัยดังนี ้
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 68 โรงเรยีน จาก 7 อ าเภอ จ านวน 401 คน ใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ได้กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 54 โรงเรียน จาก 7 อ าเภอ จ านวน 
200 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้นคือ ปัจจยัการบริหาร ได้แก่ (1) โครงสร้างขององค์กร (2) ภาวะ
ผู้น า (3) บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร และ 2) ตัว
แปรเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) คุณลักษณะของผู้เรียน (3) ความพงึ
พอใจในงานของบุคลากร (4) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ (5) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน แสดงเป็นกรอบ
แนวคิดได้ ดังนี ้
       ตัวแปรพยากรณ ์                                 ตัวแปรเกณฑ ์

     
     ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจ าแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบรหิาร และและตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน มคี่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 0.80 – 1.00 ตามล าดับ และ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Cronbach) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.93 และ 0.24 – 0.81 ตามล าดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิติดังนี้ 1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ 2) 
การศึกษาอ านาจพยากรณ์ของปัจจัยการบรหิารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด ใช้สถติิการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
 

ปัจจัยการบริหาร 
1. โครงสร้างขององค์กร 
2. ภาวะผู้น า 
3. การพัฒนาบุคลากร 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. คุณลักษณะของผู้เรียน 
3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
4. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
5. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวา่งปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมือ่พิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ด้วยกัน มคีวามสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับ
ต่ าถึงระดับปานกลาง มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.330 – 0.595 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 1  
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยการบรหิาร (X) กับประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก (Y) 

ตัวแปรพยากรณ ์ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) 
ประสิทธิผลของ

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก (Y) 

โครงสร้างขององค์กร (X1) 1.000      
ภาวะผู้น า (X2) 0.324** 1.000     
การพัฒนาบุคลากร (X3) 0.435** 0.572** 1.000    
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) 0.307** 0.473** 0.547** 1.000   
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคก์ร 
(X5) 

0.330** 0.442** 0.519** 0.595** 1.000  

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก (Y) 0.501** 0.661** 0.765** 0.760** 0.679** 1.000 
**p < .01 
 2. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงเรยีนขนาดเล็ก 5 ปัจจัย ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนาบุคลากร (X3) 
ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
โรงเรียนขนาดเล็กได้ร้อยละ 82.1 โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิการพยากรณห์รืออ านาจพยากรณ์ R2 = 0.821 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังแสดงตามตารางที่ 2  
 ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียนขนาดเลก็ 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 

t p 
B S.E. Beta 

ค่าคงท่ี 0.345 0.152 - 2.266 0.025 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) 0.301 0.035 0.350 8.572 0.000 
การพัฒนาบุคลากร (X3) 0.221 0.030 0.310 7.305 0.000 
ภาวะผู้น า (X2) 0.159 0.031 0.194 5.049 0.000 
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคก์ร (X5) 0.127 0.028 0.179 4.482 0.000 
โครงสร้างขององค์กร (X1) 0.116 0.029 0.137 4.008 0.000 
R = 0.906 , R2 = 0.821 , Adjusted R2 = 0.817 , S.E.est = 0.063 , F = 178.158 

*p < .05 
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 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) การพัฒนา
บุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรปูคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
0.301 , 0.221 , 0.159 , 0.127 , 0.116 ตามล าดับ แสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี 
  Y’ = 0.345 + 0.301(X4) + 0.221(X3) + 0.159(X2) + 0.127(X5) + 0.116(X1) 
 เมื่อเปรยีบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยพิจารณาจากค่าเบต้า (Beta) พบว่า ปัจจัย
บริหารที่มคีวามส าคัญมากที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.350 รองลงมาคอื การพัฒนาบุคลากร (X3) 
มีค่าเบตา้เท่ากับ 0.310 ภาวะผู้น า (X2) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.194 บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) มีค่าเบต้าเท่ากับ 
0.179 และ โครงสร้างขององค์กร (X1) มีค่าเบตา้เท่ากับ 0.137 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ตามล าดับ แสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก    มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไปในทางบวก คือ การพัฒนาบุคลากร (X3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X4) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) และปัจจัยด้านการ
พัฒนาบุคลากร (X3) มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสูงที่สุด เนื่องจากการพฒันาบุคลากรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน กล่าวคือ บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนองคก์รให้ไปสูเ่ป้าหมาย การ
ส่งเสริมบุคลากรใหไ้ด้เพิม่พูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งภายในและหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันางาน ตลอดจนความก้าวทางพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้อง
กับ วิมาลย์ ลีทอง (2563) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการพัฒนาบุคลกรโดยรวมมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสกลนครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคา่ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = 0.777) และสอดคล้องกับ วริศรา อรุณกติติพร และคณะ (2561) ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร แต่ละด้านกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า ปัจจยัการบริหารแตล่ะด้านมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของบุคคล และด้านนโยบายและการปฏิบัติ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาทางบวกในระดับสูง (r=.71) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ .01  
 2. การศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนาบุคลากร (X3) ภาวะ
ผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และโครงสรา้งขององค์กร (X1) สามารถร่วมกันประสิทธิผลโรงเรยีนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ได้ร้อยละ 82.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
สามารถพยากรณ์ได้ดังนี้ Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันซึ่ง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและหลากหลาย โรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรยีน การส่งเสริมการจัดหาสื่อ และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ มาใช้การใช้ในการจัดการเรียน
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 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) การพัฒนา
บุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรปูคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
0.301 , 0.221 , 0.159 , 0.127 , 0.116 ตามล าดับ แสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี 
  Y’ = 0.345 + 0.301(X4) + 0.221(X3) + 0.159(X2) + 0.127(X5) + 0.116(X1) 
 เมื่อเปรยีบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยพิจารณาจากค่าเบต้า (Beta) พบว่า ปัจจัย
บริหารที่มคีวามส าคัญมากที่สุด ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.350 รองลงมาคอื การพัฒนาบุคลากร (X3) 
มีค่าเบตา้เท่ากับ 0.310 ภาวะผู้น า (X2) มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.194 บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) มีค่าเบต้าเท่ากับ 
0.179 และ โครงสร้างขององค์กร (X1) มีค่าเบตา้เท่ากับ 0.137 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ตามล าดับ แสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก    มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไปในทางบวก คือ การพัฒนาบุคลากร (X3) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X4) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) และปัจจัยด้านการ
พัฒนาบุคลากร (X3) มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสูงที่สุด เนื่องจากการพฒันาบุคลากรเป็นปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน กล่าวคือ บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนองคก์รให้ไปสูเ่ป้าหมาย การ
ส่งเสริมบุคลากรใหไ้ด้เพิม่พูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งภายในและหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันางาน ตลอดจนความก้าวทางพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้อง
กับ วิมาลย์ ลีทอง (2563) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการพัฒนาบุคลกรโดยรวมมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสกลนครโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคา่ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = 0.777) และสอดคล้องกับ วริศรา อรุณกติติพร และคณะ (2561) ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร แต่ละด้านกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า ปัจจยัการบริหารแตล่ะด้านมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของบุคคล และด้านนโยบายและการปฏิบัติ โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาทางบวกในระดับสูง (r=.71) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ .01  
 2. การศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนาบุคลากร (X3) ภาวะ
ผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และโครงสรา้งขององค์กร (X1) สามารถร่วมกันประสิทธิผลโรงเรยีนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ได้ร้อยละ 82.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
สามารถพยากรณ์ได้ดังนี้ Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันซึ่ง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและหลากหลาย โรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรยีน การส่งเสริมการจัดหาสื่อ และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ มาใช้การใช้ในการจัดการเรียน

การสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีน ทีม่ีความหลากหลายและเช่ียวชาญแตกต่างกันอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งในด้านเทคนิคและวิธีปฏบิัติงาน ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บรหิารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้บริหาร
ในฐานะผู้น าขององค์กรจะต้องสรา้งความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน ส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคลากร และการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนร่วมกัน กิจกรรมตา่งๆ ให้เพื่อใหง้านส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนต่อไป และ
สอดคล้องกับของ ธัญญลักษณ์ มหาศิริพันธ์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก ่ ด้านโครงสร้างองค์กร (x5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (X6) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(X2) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (X4) สามารถร่วมกันพยากรณป์ระสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ร้อยละ 65.8 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สร
คุปต์ บุญเกษม และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยศักยภาพการบรหิารจดัการที่ส่งผลต่อโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจยัการบริหารจดัการ ด้าน
งาน ด้านคน และด้านเทคโนโลยี ทั้งสามปัจจัยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 69.0 (R2 
= .690) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ.01 ษม และคณะ  

สรุปผลการวิจัย 
 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแตล่ะด้านกบัประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารแตล่ะด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (X3) เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) 
และ โครงสร้างขององค์กร (X1) และปัจจยัด้านการพัฒนาบุคลากร (X3) โดยตัวแปรพยากรณ์ด้วยกัน มีความสมัพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง มีค่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.330 – 0.595 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบรหิารกับประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า มีปัจจัยการบริหาร จ านวน 5 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธืผลของสถานศึกษา ได้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) การพัฒนาบุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและ
วัฒนธรรมขององค์กร (X5) และโครงสร้างขององค์กร (X1) มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ร้อยละ 82.1 
(R2 = 0.821) 
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การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง 
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บทคัดย่อ 

 
การประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 ต ่ากว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบจากจ านวนเด็ก

ปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 มีเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2 จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564      
โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้จากกาเลือกแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง        
แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ       
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นและค่ าT-test จากผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.58 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ 95.26 ( �̅�𝑥 =28.58, S.D. = 0.33)  
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The development of childhood 's dancing skill with the Harrow's instruction model     
in conjunction with reinforcement techniques 

 
Sirunya Tepchana1* Chutima Thtsaro2 Arisra Boonrat3 

 
Abstact 

 
Concurring to the results of the evaluation of dancing skill within the academic year 2019 of 

childhood, which did not meet the gathered data. There are 40 percent of preschool children who passed 
the criteria. Therefore, the analyst is fascinated by developing the preschool children's dancing skill by 
applying Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement techniques (appreciation) in order 
to create a better result in performing the dance of preschool children. This research aims to compare the 
dancing skill of preschool children using Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement 
techniques with the 70% criterion. The focus of this study was 26 children of second year Kindergarten of 
Buranaramluek School, Mueng District, Trang Province within the second semester of academic year 2021 
from “Cluster Random Sampling” . Besides, the investigate apparatuses comprised of: a learning 
administration arrangement using Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement techniques, 
Performing Arts Skills Assessment Form and the satisfaction assessment form of children, and the statistics 
used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, reliability and T-test. The results of 
the assessment of the dancing skill of preschool children applying Harrow's instruction model in conjunction 
with reinforcement techniques appeared that preschool children essentially moved forward their abilities 
by 70 percent higher than the anticipated criteria ( �̅�𝑥=28.58, SD=0.33). 

Keywords : dancing skill, Harrow's instruction model 
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บทน า  
 การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2 ของโรงเรียนบูรณะรำลึก       
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า ผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 
2562 ต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบจากจำนวนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ทั้งหมด ซึ่งมีเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2    
ที่สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 (งานวิชาการอนุบาลโรงเรียนบูรณะรำลึก, 2562) เนื่องจากเด็กปฐมวัย 
ไม่ค่อยมีทักษะการปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ได้มีแบบแผนในการฝึกทักษะอย่างชัดเจน 
ขาดสื่อการสอน ไม่ได้มีการฝึกเด็กปฐมวัยตามลำดับขั้นตอนและต่อเนื่อง ครูผู้สอนขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจาก
มิได้จบตรงสายซึ่งสำรวจได้จากการบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา และการประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต  
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์มีมากหลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ เป็นการเน้นการสอนด้านทักษะปฏิบัติ รูปแบบการสอนปฏิบัตินี ้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการประเมิน
ความสำเร็จในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ผลการปฏิบัติและพฤติกรรมในการทำงาน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดดังกล่าวยังเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในวิชานาฏศิลป์ แนวคิดนี้จึงมีความหมายต่อการกำหนดประสบการณ์ การเรียนรู้
เพื ่อเน้นให้เกิดพฤติกรรมที ่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ที ่มีต่อ
ความสามารถในการปั้นของเด็ก อายุ 9-11ปี พบว่า หลังจากทำกิจกรรมตามแนวคิดของแฮร์โรว์แล้ว เด็กมีทักษะสูงขึ ้นทั้ง
พื้นฐานของการเคลื่อนไหว การแสดงออกด้านอารมณ์ (สุมินตรา อุ่นเปีย. 2014 , น.461) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ     
ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ (2563) ได้ทำการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อเสริมทักษะเรื่องซอปั่นฝ้ายโดยวิธีการ
สอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลการเรียนก่อนเรียนและเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูน้าฏศิลป์อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก   
 การนำเทคนิคการเสริมแรงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมในการเรียนของ
ผู้เรียนได้ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ โดยการให้รางวัลหรือคำชม 
หลังจากที่ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตาที่เราต้องการ ผลของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจ
การเรียน พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการใส่ใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถทำกิจกรรมได้
นานและทำเป็นประจำ (อิชยา จีนะกาญจน์. 2554, น.201) สอดคล้องกับ สุรารักษ์ แก้วชะมอญ (2563) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับชั้นปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการ
เสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทาน พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับชั้นปฐมวัยก่อนและหลังการใช้การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทาน พบว่าก่อนการเข้ากิจกรรม
นักเร ียนมีคะแนนเฉลี ่ย 42.62 คิดเป็นร้อยละ 68.20 และหลังการเข ้าก ิจกรรมนักเร ียนมีคะแนนเฉลี ่ย 57.54                      
คิดเป็นร้อยละ 92.07  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัย และเห็นว่าการ
พัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง จะเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ดีขึ้น ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและมีการแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยได้ในต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ ใช ้ในการว ิจ ัย ค ือ เด ็กปฐมวัยช ั ้นอนุบาลศึกษาปีท ี ่  2 ภาคเร ียนที ่  2 ป ีการศ ึกษา 2564                  
โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรังจ านวน 8 ห้องเรียน รวมเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ทั้งหมด 209 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้มาจากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Random 
Sampling โดยจับฉลากนักเรียนจากท้ัง 8 ห้องเรียน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
  1) แผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเส ริมแรง         
มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 
และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.72  3) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง  มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ          
มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิแอลฟา (α) ของครอนบาค เท่ากับ 0.82 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ท าหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2) ผู้สอนชี้แจงผู้เรียนให้ทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและการประเมินผล 3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 ตามหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที 4) หลังเสร็จ
สิ้นการทดลอง ท าการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย เพื่อเก็บข้อมลูและน าผลที่ได้
จากการประเมินไปวิเคราะห์ต่อไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏบิัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัย หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏบิตัิ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้จากการทดสอบค่าทีแบบ one sample t - test 2) วิเคราะห์
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการ
เสริมแรง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
เทคนิคการเสริมแรง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70  ดังตารางที่ 1 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

641

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ ใช ้ในการว ิจ ัย ค ือ เด ็กปฐมวัยช ั ้นอนุบาลศึกษาปีท ี ่  2 ภาคเร ียนที ่  2 ป ีการศ ึกษา 2564                  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้มาจากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Random 
Sampling โดยจับฉลากนักเรียนจากท้ัง 8 ห้องเรียน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
  1) แผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเส ริมแรง         
มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 
และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.72  3) แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง  มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ          
มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิแอลฟา (α) ของครอนบาค เท่ากับ 0.82 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ท าหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2) ผู้สอนชี้แจงผู้เรียนให้ทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและการประเมินผล 3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 ตามหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที 4) หลังเสร็จ
สิ้นการทดลอง ท าการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย เพื่อเก็บข้อมลูและน าผลที่ได้
จากการประเมินไปวิเคราะห์ต่อไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏบิัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัย หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏบิตัิ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้จากการทดสอบค่าทีแบบ one sample t - test 2) วิเคราะห์
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการ
เสริมแรง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
เทคนิคการเสริมแรง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70  ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน   
             ทักษะปฏิบัติแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70   

คนที ่ หลังเรียน % แปลผล คนที่ หลังเรียน % แปลผล 
1 27 90.00 ผ่าน 14 28 28 ผ่าน 
2 30 100.00 ผ่าน 15 29 29 ผ่าน 
3 28 93.33 ผ่าน 16 28 28 ผ่าน 
4 29 96.67 ผ่าน 17 29 29 ผ่าน 
5 29 96.67 ผ่าน 18 29 29 ผ่าน 
6 27 90.00 ผ่าน 19 28 28 ผ่าน 
7 28 93.33 ผ่าน 20 29 29 ผ่าน 
8 27 90.00 ผ่าน 21 29 29 ผ่าน 
9 29 96.67 ผ่าน 22 29 29 ผ่าน 
10 28 93.33 ผ่าน 23 30 30 ผ่าน 
11 29 96.67 ผ่าน 24 29 29 ผ่าน 
12 28 93.33 ผ่าน 25 29 29 ผ่าน 
13 30 100.00 ผ่าน 26 28 28 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 28.58 95.26 ผ่าน 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 28.58 คิดเป็นร้อยละ 95.26     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลระดับความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรปูแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว ์
             ร่วมกับเทคนิคการเสรมิแรง 

 

รายการประเมิน 
หลังเรียน 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล อันดับ 
1. ครูสาธิตและอธิบายท่าทางได้ชัดเจน 2.88 0.33 พึงพอใจมาก 3 
2. ในขณะที่สอนนักเรียนมีความสนใจและต้องการปฏิบัติตามให้ส าเร็จ 2.77 0.43 พึงพอใจมาก 6 
3. นักเรียนมีความเข้าใจในค าสั ่งที ่ให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างชัดเจน      
ไม่สับสน 2.96 0.20 

 
พึงพอใจมาก 

 
1 

4. นักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติและแก้ไขข้อบกพร่องจนถูกต้องสมบูรณ์ 2.85 0.37 พึงพอใจมาก 4 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในแต่ละกิจกรรม 2.92 0.27 พึงพอใจมาก 2 
6. นักเรียนมีความพอใจกับการปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ของตนเอง 2.81 0.40 พึงพอใจมาก 5 

รวมเฉลี่ย 2.87 0.32 พึงพอใจมาก  
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จากตารางที ่2 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
เทคนิคการเสริมแรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 2.87, S.D. = 0.32) ข้อที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ข้อที่ 3 นักเรียน
มีความเข้าใจในค าสั่งที่ให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างชัดเจน ไม่สับสน (�̅�𝑥= 2.96, S.D. = 0.20) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ข้อที่ 2 ในขณะที่สอนนักเรียนมีความสนใจและต้องการปฏิบัติตามให้ส าเร็จ (�̅�𝑥= 2.77, S.D. = 0.43) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2/3         
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�𝑥) 28.58          
คิดเป็นร้อยละ 95.26 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการประเมินทักษะปฏิบัติเป็นเช่นนี้ เนื่องมากจากรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงเป็นการฝึกทักษะที่เด็กปฐมวัยเข้าใจได้ง่ายเป็นล าดับขั้นตอนท้ัง 
5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือท าตามค าสั่ง ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นที่ 4  
ขั้นการแสดงออก และขั้นที่ 5 ขั้นการการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการเสริมแรงในการสร้างแรงจูงใจ
ในการให้เด็กมีความอยากเรียนรู้เพิ่มเติม การเสริมแรงเด็กปฐมวัยด้วยการให้ค าชม การให้รางวัลต่างๆ จะท าให้เด็กปฐมวัย  
ชื่นชอบและตื่นตัวในขณะฝึกตนเองเสมอ เด็กปฐมวัยในขณะเรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ธรรมชาติ มีความมั่นใจมากข้ึน ปฏิบัติท่าทางได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเด็กปฐมวัยจะมีความสุข รอยยิ้มทุกครั้งเมื่อได้รับ
ทั้งค าชมและรางวัล จึงท าให้เด็กปฐมวัยอยากที่จะปฏิบัติซ ้า และฝึกฝนตนเองให้อย่างสม ่าเสมอ จากคนที่เคยไม่มั่นใจกลับ
มั่นใจข้ึน กล้าออกหน้าช้ันเรียนเพื่อมาแสดงท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนดู เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั  
สุมินตรา อุ่นเปีย (2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ท่ีมีต่อความสามารถในการปั้นของเด็กอายุ  
9-11 ปีพบว่า ระดับความสามารถในการปั้นของเด็ก 9-11 ปีหลังจากท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์สูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมศิลปะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของให้รู้แล้วพบว่าเด็กมีทักษะ
สูงสุดในขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( �̅�𝑥= 5.00) สอดคล้องกับ ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ (2563) ได้ท าการศึกษา การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย โดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
พบว่าผลการเรียนก่อนและหลังได้เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้ายโดน
วิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง         
พบว่า หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว์รว่มกับเทคนิคการเสริมแรง เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/3 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   
( �̅�𝑥 ) 2.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.32 เนื่องจาก เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 ช่ืนชอบกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง นอกจากที่จะเป็นการ
ผ่อนคลายความเครียดจากการอ่านเขียนมาตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีความภูมิใจและพอใจกับผลคะแนนของตนเองเมื่อได้รับการ
ประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เด็กปฐมวัยมีความช่ืนชอบในการมีโอกาสในการกล้าแสดงออกต่อหน้าช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกบั 
อุมารี นาสมตอง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า
ประกอบเพลงสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
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จากตารางที ่2 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
เทคนิคการเสริมแรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 2.87, S.D. = 0.32) ข้อที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ข้อที่ 3 นักเรียน
มีความเข้าใจในค าสั่งที่ให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างชัดเจน ไม่สับสน (�̅�𝑥= 2.96, S.D. = 0.20) และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ข้อที่ 2 ในขณะที่สอนนักเรียนมีความสนใจและต้องการปฏิบัติตามให้ส าเร็จ (�̅�𝑥= 2.77, S.D. = 0.43) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2/3         
หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�𝑥) 28.58          
คิดเป็นร้อยละ 95.26 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการประเมินทักษะปฏิบัติเป็นเช่นนี้ เนื่องมากจากรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงเป็นการฝึกทักษะที่เด็กปฐมวัยเข้าใจได้ง่ายเป็นล าดับขั้นตอนท้ัง 
5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือท าตามค าสั่ง ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นที่ 4  
ขั้นการแสดงออก และขั้นที่ 5 ขั้นการการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการเสริมแรงในการสร้างแรงจูงใจ
ในการให้เด็กมีความอยากเรียนรู้เพิ่มเติม การเสริมแรงเด็กปฐมวัยด้วยการให้ค าชม การให้รางวัลต่างๆ จะท าให้เด็กปฐมวัย  
ชื่นชอบและตื่นตัวในขณะฝึกตนเองเสมอ เด็กปฐมวัยในขณะเรียนสามารถปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ธรรมชาติ มีความมั่นใจมากข้ึน ปฏิบัติท่าทางได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีเด็กปฐมวัยจะมีความสุข รอยยิ้มทุกครั้งเมื่อได้รับ
ทั้งค าชมและรางวัล จึงท าให้เด็กปฐมวัยอยากที่จะปฏิบัติซ ้า และฝึกฝนตนเองให้อย่างสม ่าเสมอ จากคนที่เคยไม่มั่นใจกลับ
มั่นใจข้ึน กล้าออกหน้าช้ันเรียนเพื่อมาแสดงท่าทางประกอบเพลงให้เพื่อนดู เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั  
สุมินตรา อุ่นเปีย (2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ท่ีมีต่อความสามารถในการปั้นของเด็กอายุ  
9-11 ปีพบว่า ระดับความสามารถในการปั้นของเด็ก 9-11 ปีหลังจากท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์สูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมศิลปะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของให้รู้แล้วพบว่าเด็กมีทักษะ
สูงสุดในขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( �̅�𝑥= 5.00) สอดคล้องกับ ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ (2563) ได้ท าการศึกษา การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย โดยวิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
พบว่าผลการเรียนก่อนและหลังได้เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้ายโดน
วิธีการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง         
พบว่า หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโ์รว์รว่มกับเทคนิคการเสริมแรง เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/3 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   
( �̅�𝑥 ) 2.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.32 เนื่องจาก เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 ช่ืนชอบกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง นอกจากที่จะเป็นการ
ผ่อนคลายความเครียดจากการอ่านเขียนมาตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีความภูมิใจและพอใจกับผลคะแนนของตนเองเมื่อได้รับการ
ประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เด็กปฐมวัยมีความช่ืนชอบในการมีโอกาสในการกล้าแสดงออกต่อหน้าช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกบั 
อุมารี นาสมตอง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่าร า
ประกอบเพลงสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ

 

ต่อการจัดการเรียนรู ้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื ่อง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงไทยสากล โดยรวมอยู่ในระดับมาก               
( �̅�𝑥= 4.46, S.D.=0.20) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1) ผลการเปรียบเทียบการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่ 28.58           
คิดเป็นร้อยละ 95.26 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2/3          
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑥 = 2.87, S.D. = 0.32) 
 

กิตติกรรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งของ ดร.ชุติมา ทัศโร อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
หลัก ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดวิธีการและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย        
และผู้อ านวยการโรงเรียนบูรณะร าลึก ที่กรุณาอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมถึงขอขอบใจเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวดัตรัง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท าให้การรวบรวมข้อมูลด าเนินไปได้
ด้วยดี 
 ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านก าลังใจ ก าลังกายและก าลังทรัพย์ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนวิจัยส าเร็จลุล่วง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

อารียา  ชอบท ากิจ1* ชุติมา ทัศโร2 
 

บทคัดย่อ 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนแจ้งวิทยา พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านการค านวณไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อได้วิเคราะห์ข้อสอบ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน
และหลังเรียน  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้วิธี
สุ่มแบบ cluster random sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรื่องเศษส่วน แบบ
ฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรือ่งเศษส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 1.19 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 1.23 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนโดยใช้
เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : เทคนิค TAI , การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
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Developing Fractions Achievement of Grade 5 Students with Cooperative Learning 
Management Using TAI Techniques in Conjunction with A Skill Practice Exercise 

Areeya  Chobthumkit1* Chutima Thutsaro2 
 

ABSTRACT 
 From the report of the results of Ordinary National Educational Test (O-NET) in mathematics of 
grade 6 students at Jaeng Wittaya School. It was found that the computational average was less than 50% 
when analyzing the exam. It was found that most of the students had problems in learning mathematics 
about fractions. The purposes of the present study were to 1 )  compare five - graders' achievement on 
fractions through the implementation of the cooperative learning model type team-assisted 
individualization (TAI) with exercises between pre- and post-test results 2)  assess the students' satisfaction 
levels with the implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises. Selected by 
cluster random sampling technique, the sample consisted of 42 five-graders at Jaeng Witthaya School. The 
research instruments used in the present study included lesson plans on fractions through the 
implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises, an achievement test on fractions 
and a satisfaction questionnaire. Descriptive statistics performed included mean scores and standard 
deviations. The findings indicated that 1 )  prior to the experiment, students' pre-test achievement showed 
an average value of 7.93, with a standard deviation of 1.19, while their post-test results exhibited an average 
value of 17 . 0 0 , with a standard deviation of 1 . 2 3 , signifying that the implementation of the cooperative 
learning model type TAI with exercises positively and significantly affected the students' mathematics 
achievement on fractions at the .01 level 2) students' level of satisfaction with the implementation of the 
cooperative learning model type TAI with exercises was considered "high". 
Keywords : Team Assisted Individualization, Learning by using TAI techniques together with skill exercises 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

647

 

Developing Fractions Achievement of Grade 5 Students with Cooperative Learning 
Management Using TAI Techniques in Conjunction with A Skill Practice Exercise 

Areeya  Chobthumkit1* Chutima Thutsaro2 
 

ABSTRACT 
 From the report of the results of Ordinary National Educational Test (O-NET) in mathematics of 
grade 6 students at Jaeng Wittaya School. It was found that the computational average was less than 50% 
when analyzing the exam. It was found that most of the students had problems in learning mathematics 
about fractions. The purposes of the present study were to 1 )  compare five - graders' achievement on 
fractions through the implementation of the cooperative learning model type team-assisted 
individualization (TAI) with exercises between pre- and post-test results 2)  assess the students' satisfaction 
levels with the implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises. Selected by 
cluster random sampling technique, the sample consisted of 42 five-graders at Jaeng Witthaya School. The 
research instruments used in the present study included lesson plans on fractions through the 
implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises, an achievement test on fractions 
and a satisfaction questionnaire. Descriptive statistics performed included mean scores and standard 
deviations. The findings indicated that 1 )  prior to the experiment, students' pre-test achievement showed 
an average value of 7.93, with a standard deviation of 1.19, while their post-test results exhibited an average 
value of 17 . 0 0 , with a standard deviation of 1 . 2 3 , signifying that the implementation of the cooperative 
learning model type TAI with exercises positively and significantly affected the students' mathematics 
achievement on fractions at the .01 level 2) students' level of satisfaction with the implementation of the 
cooperative learning model type TAI with exercises was considered "high". 
Keywords : Team Assisted Individualization, Learning by using TAI techniques together with skill exercises 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

บทน า 

 การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการเรียนรู้ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดระบบการคิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาการคิดเพื่อวางแผนการทำงาน เพราะ
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากคณิตศาสตร์มีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษยมีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ เป็นระเบียบมีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อยา่งถี่ถ้วนรอบคอบ ทำใหส้ามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนแจ้งวิทยา 2558 - 2561 ที่ผ่านมาพบว่า ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.00 ปีการศึกษา 2559 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.89 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.25  ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.00 
(รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแจ้งวิทยา  : 2558 – 2561) จากการประเมินค่าเฉลี่ย
ดังกล่าว พอสรุปได้ว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านการคำนวณ ไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อได้วิเคราะห์ข้อสอบแล้วนั้น พบว่าผู้เรียน สว่น
ใหญ่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : 2558 – 2561) 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับช้ันต่อไป
ต่ำกว่าเกณฑ์ 
 สลาวิน (Slavin, 1984 : 79) กล่าวว่า การสอนวิธีหนึ่งที ่น่าจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะวิธีการสอนแบบนี้สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 
วิธีการสอนทีก่ล่าวถึงก ็คือ TAI (Team Assisted Individualization) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธี
สอนที ่ผสมผสานระหว่างการเร ียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล ( Individualized 
Instruction) เข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล กำหนดให้ผู ้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน การเรียนรู้แบบ 
TAI สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง แก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนอ่อน
ในห้องได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคม ช่วยให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา สอดล้องกับงานวิจัยของ พินิดา รุ่ง
เดช (2548) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องภาคตัดกรวย ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการสอน
โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้เทคนิค TAI สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากการสัมภาษณ์ของครูโรงเรียนแจ้งวิทยา ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าในปี
ที ่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ส่วนใหญ่มีปัญหา เรื ่องเศษส่วน ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ขาดทักษะการคิดคำนวณ ไม่บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ ปัญหาดังกล่าวถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นอุปสรรคในการเรียนช้ันสูง
ต่อไป กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์ คือ ให้นักเรียนรู้จักคิด มีทักษะในการแก้ปัญหา เพราะผู้เรียนจะ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน
บรรลุเป้าหมายได้อีกทางหนึ่ง คือ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ การเรียนคณิตศาสตร์การฝึกทักษะเป็นสิ่งจำเป็นมาก 
เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาดังกล่าว จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฎว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2 เรื่อง เศษส่วน เป็นเนื้อหาที่นักเรียน
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ส่วนมากมีผลการเรียนไม่ผ่านตามจุดประสงค์ เพราะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเข้าใจการน าไปใช้ เกี่ยวกับการด าเนินการของ
เศษส่วน เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีการค านวณเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย การสอน
ตามปกติในช้ันเรียนจึงท าให้นักเรียนขาดความกระตอืรือร้น เบื่อหน่าย และพบปัญหาการสอนคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จ ากัด ท าให้ผู้สอนให้ความรู้ในเนื้อหาได้ไม่เต็มที่ และท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนน้อยเกินไป ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต ่าและไม่ผ่านจุดประสงค์ 
 แบบฝึกทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะ
ช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่ง  สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะทำให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้แบบฝึกทำให้ครูทราบความ 
เข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พจนา เบญจมาศ (2558) วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 6 ห้อง จ านวนนักเรียนท้ังหมด 253 คน เป็นนักเรียนท่ีคละความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 42 คน ใช้วิธีสุ่มแบบ cluster 
random sampling โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง  
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรื่องเศษส่วน แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
  2.2 แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 
4.84 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 - 0.80 และอ านาจจ าแนก
อยู่ในช่วง 0.20 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.917 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α) 
ของครอนบาค เท่ากับ 0.78 
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ส่วนมากมีผลการเรียนไม่ผ่านตามจุดประสงค์ เพราะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเข้าใจการน าไปใช้ เกี่ยวกับการด าเนินการของ
เศษส่วน เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีการค านวณเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย การสอน
ตามปกติในช้ันเรียนจึงท าให้นักเรียนขาดความกระตอืรือร้น เบื่อหน่าย และพบปัญหาการสอนคือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จ ากัด ท าให้ผู้สอนให้ความรู้ในเนื้อหาได้ไม่เต็มที่ และท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนน้อยเกินไป ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต ่าและไม่ผ่านจุดประสงค์ 
 แบบฝึกทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะ
ช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่ง  สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะทำให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้แบบฝึกทำให้ครูทราบความ 
เข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พจนา เบญจมาศ (2558) วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
TAI สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้งวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 6 ห้อง จ านวนนักเรียนท้ังหมด 253 คน เป็นนักเรียนท่ีคละความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 42 คน ใช้วิธีสุ่มแบบ cluster 
random sampling โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง  
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรื่องเศษส่วน แบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
  2.2 แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 
4.84 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 - 0.80 และอ านาจจ าแนก
อยู่ในช่วง 0.20 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.917 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α) 
ของครอนบาค เท่ากับ 0.78 

 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  บทบาทของ
นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  3.2 ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลอง ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องแบบ
ฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  3.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนคิ 
TAI พร้อมแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนกับกลุ่มทดลองดังกล่าวจ านวน 10 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 10 ช่ัวโมงโดยใช้เวลาเรียนปกติ 
สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง โดยชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
  3.4 ด าเนินการสอนตามขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI จ านวน 10 ข้อ 
  3.5 เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI แล้วด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  

3.6 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนั้นบันทึกผลการสอบถาม
ไวเ้ป็นคะแนนส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน IOC 
  4.2 สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐาน ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) 
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t - test for Dependent 
Samples) 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 
 จากตารางที่ 1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ปรากฏผลดังตารางที่ 6 

การทดลอง N �̅�𝑥 S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 42 7.93 1.197 34.834** .000 
หลังเรียน 42 17.00 1.230   
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

 จากตารางที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.47, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า หัวข้อที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีรูปแบบและภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจ (�̅�𝑥 = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ 
มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.42) และหัวข้อท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะท าให้ฉันท าข้อสอบได้ดี (�̅�𝑥 = 4.17, S.D. = 0.70)  
 อภิปราย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้น าเทคนิค TAI โดยจะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ (Hctcrogencous Group) กลุ่มละ 4 คน 
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและผลัดกันตรวจงานในคู่ของตน จากนั้น
นักเรียนช่วยกันอธิบายในสิ่งที่คู่ของตนนั้นสงสัย แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ และตรวจดูเฉลยที่ครูจดัเตรียมไว้ หากนักเรียนคนใด
ท าไม่ได้ถึงเกณฑ์ เช่น ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 % ก็ต้องท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม หลังจากน้ันน าคะแนนจากการท าแบบฝึก

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
�̅�𝑥 S.D. 

1 มีรูปแบบและภาพประกอบท่ีสวยงามน่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสม 4.79 0.42 มากที่สุด 
3 ใช้ภาษาได้เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.38 0.49 มาก 
4 มีตัวอย่างและค าช้ีแจงชัดเจน 4.43 0.50 มาก 
5 แบบฝึกทักษะแตล่ะชุดมเีวลาส าหรับการเรียนท่ีเหมาะสม 4.31 0.47 มาก 
6 การเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้ฉันเรียนรูไ้ดด้ียิ่งขึ้น 4.31 0.47 มาก 
7 ฉันได้ฝึกทักษะจากแบบฝึกทักษะจนท าให้สามารถแก้โจทย์ปญัหาได้

อย่างคล่องแคล่ว 
4.60 0.50 มากที่สุด 

8 ฉันเข้าใจเนื้อหามากขึ้นถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ 4.52 0.51 มากที่สุด 
9 ฉันและเพื่อน ๆ ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.52 0.51 มากที่สุด 
10 ฉันมีความพอใจท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อนเพื่อให้ท างานกลุ่ม

ประสบความส าเรจ็ 
4.29 0.46 มาก 

11 การเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้ฉันท าข้อสอบได้ด ี 4.17 0.70 มาก 
12 ฉันดีใจท่ีไห้รู้คะแนนทันทีหลังจากท าแบบฝึกทักษะ 4.29 0.46 มาก 
13 ครูจัดกิจกรรมอย่างมีขั้นตอนท าให้เข้าใจง่าย 4.43 0.50 มาก 
14 ครูคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.52 0.51 มากที่สุด 
15 ฉันสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.52 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.46 มาก 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

 จากตารางที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.47, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า หัวข้อท่ี
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีรูปแบบและภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจ (�̅�𝑥 = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ 
มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.42) และหัวข้อท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะท าให้ฉันท าข้อสอบได้ดี (�̅�𝑥 = 4.17, S.D. = 0.70)  
 อภิปราย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้น าเทคนิค TAI โดยจะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ (Hctcrogencous Group) กลุ่มละ 4 คน 
เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและผลัดกันตรวจงานในคู่ของตน จากนั้น
นักเรียนช่วยกันอธิบายในสิ่งที่คู่ของตนนั้นสงสัย แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจ และตรวจดูเฉลยที่ครูจดัเตรียมไว้ หากนักเรียนคนใด
ท าไม่ได้ถึงเกณฑ์ เช่น ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 75 % ก็ต้องท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม หลังจากน้ันน าคะแนนจากการท าแบบฝึก

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
�̅�𝑥 S.D. 

1 มีรูปแบบและภาพประกอบท่ีสวยงามน่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสม 4.79 0.42 มากที่สุด 
3 ใช้ภาษาได้เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.38 0.49 มาก 
4 มีตัวอย่างและค าช้ีแจงชัดเจน 4.43 0.50 มาก 
5 แบบฝึกทักษะแตล่ะชุดมเีวลาส าหรับการเรียนท่ีเหมาะสม 4.31 0.47 มาก 
6 การเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้ฉันเรียนรูไ้ดด้ียิ่งขึ้น 4.31 0.47 มาก 
7 ฉันได้ฝึกทักษะจากแบบฝึกทักษะจนท าให้สามารถแก้โจทย์ปญัหาได้

อย่างคล่องแคล่ว 
4.60 0.50 มากที่สุด 

8 ฉันเข้าใจเนื้อหามากขึ้นถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ 4.52 0.51 มากที่สุด 
9 ฉันและเพื่อน ๆ ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.52 0.51 มากที่สุด 
10 ฉันมีความพอใจท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อนเพื่อให้ท างานกลุ่ม

ประสบความส าเรจ็ 
4.29 0.46 มาก 

11 การเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้ฉันท าข้อสอบได้ด ี 4.17 0.70 มาก 
12 ฉันดีใจท่ีไห้รู้คะแนนทันทีหลังจากท าแบบฝึกทักษะ 4.29 0.46 มาก 
13 ครูจัดกิจกรรมอย่างมีขั้นตอนท าให้เข้าใจง่าย 4.43 0.50 มาก 
14 ครูคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.52 0.51 มากที่สุด 
15 ฉันสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.52 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.46 มาก 

 

ทักษะมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนน สูงสุดกลุ่มนั้นจะได้รับรางวัล แล้วไปอธิบายชี้แจงให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจอีก
ครั้งหนึ่งและท างานกับคู่ของตนต่อไปตามเดิมกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง เศษส่วน เป็นอย่างดี การ
เรียนรู้แบบ TAI สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรยีนไดเ้รียนตามความสามารถของตนเอง แก้ปัญหาผู้เรียน
ที่เรียนอ่อนในห้องได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคม  ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นและทราบความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา และแบบฝึกทักษะจะ
ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียน ทั้งยังช่วยฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริญญา แก้วบ ารุง 
(2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการท างานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องการคูณ ก่อนเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 2. ทักษะการท างานกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะโดยภาพรวมนักเรียนมีทักษะการ
ท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 3. ความพึงพอใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 จาก
เหตุผล ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค TAI ร่วมกับ
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เรียน จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ท าให้ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝกึทักษะส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

กิตติกรรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งของ ดร.ชุติมา ทัศโร อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดวิธีการและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนมีความถูกต้อ ง
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา ที่กรุณาอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมถึงขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแจ้งวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท าให้การรวบรวมข้อมูลด าเนินไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
  
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนต้องมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 
ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทักษะการฝึกภาษาท่า ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ โดยการวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองใช้แผนการวิจ ัยแบบ 
Posttest–Only, Nonequivalent Control Group Design ใช้กลุ่มตัวอย่างวิจัยแบบ 2 กลุ่ม ซึ่งประชากรเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จำนวน 2 ห้องเรียน 64 คน และทำ
การสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากเพ่ือกำหนดวิธีการสอนให้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และกลุ่มควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จัดการเรียนแบบปกติ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียน
แบบปกติ 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถใน
การปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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The Development of Thai Dancing Posture Ability by Using Davies 
Performance Skill Teaching Model for Prathomsuksa 5 Students 

Chatsada Damkliang1* Chutima Thutsaro2 Arisra Boonrat3 

 
ABSTRACT 

 
 Learning management of art department, dancing subject for Prathomsuksa 5, the students must 
have the skills to perform thai dancing posture language skill, according to learning standards and indicators. 
The objectives of this study were to 1) compare thai dancing posture ability of Prathomsuksa 5 students 
after studying by using Davies performance skill teaching model with 80 percent criterion. 2) compare thai 
dancing posture ability of Prathomsuksa 5 students after studying by using Davies performance skill teaching 
model with instructional normal learning method. 3) measure the students' satisfaction with the form of 
learning management by Davies performance skill teaching model. This research was quasi-experimental 
research which used research plan using Posttest–Only, Nonequivalent Control Group Design. The research 
was divided into 2 groups. The participants were from Prathomsuksa 5 students municipal school under 
Songkhla municipality. The sample size was determined from cluster sampling consisted of Prathomsuksa 
5 students of Tessaban 2 (On-utit) School. There were 64 people (2 classrooms). Simple random sampling 
by lottery method for Experimental group. 5/1 students were taught by using Davies performance skill 
teaching model and 5/2 students were taught by normal learning method. The instruments were 1) Lesson 
plans by using Davies performance skill teaching model 2) Normal learning lesson plans. 3) Thai dancing 
posture ability assessment scale. 4) Students satisfaction assessment questionnaire. The statistics for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test. The results found that 1) The ability to perform dance 
of Prathomsuksa 5 Students after studying by using Davies Performance Skill Teaching Model had a 
statistically score higher than 80% significant at level .05. 2) The ability to perform dance of Prathomsuksa 
5 Students after studying by Davies Performance Skill Teaching Model had a statistically score higher than 
normal learning method significant at level .05. 3) Student satisfaction with Davies Performance Skill 
Teaching Model at the highest level. 
Keywords : Thai dancing posture, Davies performance skill teaching model 
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บทนำ 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาที่บริหาร
และจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในวชิา
นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
มาใช้และมาปรับให้เหมาะกับสภาพบริบทท้องถิ่นของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยนำมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนมาใช้ในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรสถานศกึษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, 2555, น.1-3) 
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสงขลาท่ีผ่านมา พบว่า ผลคะแนนประเมินทักษะการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ สำรวจจากแบบบันทึกผลการ
เรียนประจำรายวิชา และแบบประเมินการผ่านตัวชี ้วัด ในหน่วยการเรียนรู้ ที ่ 7 มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและ
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่น
ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด ป.5/1 แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน ทำให้สรุปได้
ว่านักเรียนยังขาดทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทักษะการฝึกภาษาท่ารำ การเคลื่อนไหว
ตามจินตนาการ ซึ่งอาจจะเกิดจากนักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สนใจเรียน ไม่ชอบวิชานาฏศิลป์ เน่ืองจากเป็นวิชาที่ต้อง
ปฏิบัติท่ารำ นักเรียนจะมีความเขินอายไม่มีความกล้าแสดงออก (โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ), 2562, น.6-13) 
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวว่า 
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติของผู้เรียน ซึ่งทักษะส่วนใหญ่จะประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ จำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะย่อย ๆ 
เหล่านั้นให้ได้ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ดี จากผลการวิจัยของ มน
ชนก รัตนจำนง (2561) ได้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ การปฏิบัติท่ารำเพลงรำมาซิมารำ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา เต็ง
ประเสริฐ (2557) ที่พบว่า ทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดงชุดระบำไก่ โดยใช้รูปแบบการสอน แผนการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติเดวีส์ ผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
มาพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้หาคำตอบและรู้จักแสวงหาความรู้ ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะ
สามารถพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียนไปพร้อมกับการที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลในสังกัด
สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 12 ห้องเรียน 346 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 
(อ่อนอุทิศ) จำนวน 2 ห้องเรียน 64 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ (Cluster random sampling) เป็นห้องที่จัดสภาพจริง 
(Intact group) และทำการสุ ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยจับฉลากเพื ่อกำหนดวิธีการสอนให้กับ กลุ่ม
ควบคุม (control group) ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จัดการเรียนแบบปกติ และกลุ่มทดลอง (experimental 
group) ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จัดการสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 
เคร่ืองมือการวิจัย  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ จำนวน 6 แผน มีค่าความตรงต้ังแต่ 0.60-1.00
มีคุณภาพความเหมาะสม (x̅ = 4.85, S. D = 0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบปกติ จำนวน 
6 แผน มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.60-1.00 มีคุณภาพเหมาะสม (x̅ = 4.69, S. D = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ซึ่งใช้สำหรับประเมินความสามารถของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และการเรียนแบบปกติ มีค่าความตรงต้ังแต่ 1.00 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.80-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ทำหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2) เตรียมผู ้เรียนและผู ้สอน ชี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ 3) จับฉลากเพ่ือกำหนดวิธีสอน
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 4) ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และกับกลุ่มควบคุมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยเรียงลำดับตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 5) ประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำหลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 6) ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ หลังจากแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 6 เพื่อนำ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้จาก One Sample t-test 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ 
กลุ่มทดลองด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับกลุ่มควบคุมการเรียนแบบปกติ ซึ่งคำนวณได้จาก t-test แบบ 
independent Samples 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (รายบุคคล) 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 
(อ่อนอุทิศ) จำนวน 2 ห้องเรียน 64 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ (Cluster random sampling) เป็นห้องที่จัดสภาพจริง 
(Intact group) และทำการสุ ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยจับฉลากเพื ่อกำหนดวิธีการสอนให้กับ กลุ่ม
ควบคุม (control group) ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จัดการเรียนแบบปกติ และกลุ่มทดลอง (experimental 
group) ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จัดการสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 
เคร่ืองมือการวิจัย  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ จำนวน 6 แผน มีค่าความตรงต้ังแต่ 0.60-1.00
มีคุณภาพความเหมาะสม (x̅ = 4.85, S. D = 0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบปกติ จำนวน 
6 แผน มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.60-1.00 มีคุณภาพเหมาะสม (x̅ = 4.69, S. D = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ซึ่งใช้สำหรับประเมินความสามารถของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และการเรียนแบบปกติ มีค่าความตรงต้ังแต่ 1.00 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.80-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ทำหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2) เตรียมผู ้เรียนและผู ้สอน ชี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ 3) จับฉลากเพ่ือกำหนดวิธีสอน
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 4) ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และกับกลุ่มควบคุมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยเรียงลำดับตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 5) ประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำหลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 6) ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ หลังจากแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 6 เพื่อนำ
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้จาก One Sample t-test 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ 
กลุ่มทดลองด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับกลุ่มควบคุมการเรียนแบบปกติ ซึ่งคำนวณได้จาก t-test แบบ 
independent Samples 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (รายบุคคล) 

 

นักเรียนคนท่ี 
หลังเรียน เกณฑ์ร้อยละ 80 

คะแนน (16) คะแนนร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คนที่ 1 13 81.25 1  
คนที่ 2 14 87.5 1  
คนที่ 3 13 81.25 1  
คนที่ 4 15 93.75 1  
คนที่ 5 15 93.75 1  
คนที่ 6 15 93.75 1  
คนที่ 7 10 81.25 1  
คนที่ 8 13 81.25 1  
คนที่ 9 13 81.25 1  
คนที่ 10 10 81.25 1  
คนที่ 11 16 100 1  
คนที่ 12 16 100 1  
คนที่ 13 14 87.5 1  
คนที่ 14 16 100 1  
คนที่ 15 15 93.75 1  
คนที่ 16 16 100 1  
คนที่ 17 16 100 1  
คนที่ 18 16 100 1  
คนที่ 19 16 100 1  
คนที่ 20 16 100 1  
คนที่ 21 16 100 1  
คนที่ 22 14 87.5 1  
คนที่ 23 14 87.5 1  
คนที่ 24 15 93.75 1  
คนที่ 25 15 93.75 1  
คนที่ 26 14 87.5 1  
คนที่ 27 15 93.75 1  
คนที่ 28 15 93.75 1  
คนที่ 29 13 81.25 1  
คนที่ 30 15 93.75 1  
คนที่ 31 15 93.75 1  
คนที่ 32 10 81.25 1  

รวม 468 468 32  
ร้อยละ 91.41 91.41 100  

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน เมื่อพิจารณาจากผล
คะแนน พบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 100 มีจำนวน 9 คน ถัดมาเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 93.75 มีจำนวน 10 คน 
รองลงมานักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 87.5 มีจำนวน 5 คน และนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 81.25 มีจำนวน 7 คน ซึ่งเป็น
คะแนนต่ำสุดแต่ยังคงผ่านเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (โดยภาพรวม) 

หลังเรียน 
n คะแนนเต็ม ร้อยละ 80 �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. t p 
32 16 12.8 14.63 1.16 8.92 0.000 

**p ‹ .05 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ 

การทดสอบ n �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. t p 

การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 32 14.63 1.16 5.768 0.000 การเรียนแบบปกติ 32 13.22 0.75 
**p ‹ .05 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 14.63 , S. D. = 1.16) และการเรียนแบบปกติ มี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 13.22 , S. D. = 0.75) พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของเดวีส์ ซึ่ง
เสนอเป็นรายด้านดังตารางที่ 4 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (ราย
ด้าน) 

ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 4.48 0.54 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
3. ด้านบรรยากาศ 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
5. ด้านการวัดและการประเมินผล 4.60 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.54 0.45 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S. D. = 0.45) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและการ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 (โดยภาพรวม) 

หลังเรียน 
n คะแนนเต็ม ร้อยละ 80 �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. t p 
32 16 12.8 14.63 1.16 8.92 0.000 

**p ‹ .05 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ 

การทดสอบ n �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. t p 

การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 32 14.63 1.16 5.768 0.000 การเรียนแบบปกติ 32 13.22 0.75 
**p ‹ .05 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 14.63 , S. D. = 1.16) และการเรียนแบบปกติ มี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 13.22 , S. D. = 0.75) พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของเดวีส์ ซึ่ง
เสนอเป็นรายด้านดังตารางที่ 4 ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (ราย
ด้าน) 

ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ �̅�𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหาสาระ 4.48 0.54 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
3. ด้านบรรยากาศ 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
5. ด้านการวัดและการประเมินผล 4.60 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.54 0.45 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S. D. = 0.45) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและการ

 

ประเมินผล โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู ่ระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.60, S. D. = 0.45) รองลงมา คือด้านบรรยากาศ 
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S. D. = 0.51) เช่นเดียวกับด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S. D. = 0.59) ส่วนด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52, S. D. = 0.51) และด้านที่นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด ยังอยู่ในระดับมาก 
คือด้านเน้ือหาสาระ (x̅ = 4.48, S. D. = 0.54) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน สามารถพัฒนาการปฏิบัติท่ารำของนักเรียน กระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เรียนรู้เนื้อหาสาระไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติท่ารำ สอดคล้องกับ เดวีส์ (Davies, 1971, pp. 50-56) อ้างถึงใน ทิศ
นา แขมณี (2556) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ โดย
นักเรียนต้องเข้าใจทักษะย่อย ๆ สิ่งน้ันก่อน แล้วเชื่อมโยงกัน เป็นทักษะใหญ่ ๆ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ดี จากการ
ได้ปฏิบัติเป็นข้ันตอน ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำออกมาได้มากข้ึน และยังสร้างความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้เรียนทำให้ผู ้เรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น สอดคล้องกับ วรายุทธ มะปะทัง (2563) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องพื้นฐานนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 พบว่า 
นักเรียนมีทักษะปฏิบัติหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องพ้ืนฐานนาฏศิลป์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน
ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ และได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ประกอบด้วยลำดับข้ันตอนกระบวนการในการเรียนการ
สอนรวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนน้ันเป็นไปตามหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ ยึดถือ 
จากผลการดำเนินสอดคล้องกับ มลชนก รัตนจำนงค์ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นาฏศิลป์ด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่างรูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ สูงกว่ารูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (x̅ = 4.54, S. D. 
= 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเกิดจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นรูปแบบที่มี
การลำดับข้ันตอนของกิจกรรมเหมาะสม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ดี เกิด
ความสุขและสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายกับกิจกรรมการเรียน ดังน้ันจึงทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตามแนวคิดของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
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สรุปผลการวิจัย 
 1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผล
การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ (x̅ = 14.63, S. D. = 1.16) และการเรียนแบบปกติ (x̅ = 13.22, S. D. = 0.75) พบว่า หลังเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (x̅ = 4.54, S. D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

กิตติกรรรมประกาศ 
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แนะนำ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะและตรวจสอบข้อบกพร่องอย่างดียิ่ง ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้อนุเคราะห์ตรวจคุณภาพเครื่องมือ สละ
เวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรณิกา อรรถชัยยะ¹*  สุดาพร ทองสวัสดิ์² 
 

บทคัดย่อ 
งานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตและ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.989  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้ปกครองและ
ชุมชน และด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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Abstract 
Academic work is important for the development of learners and educational institutions to 

become more advance and efficient. Therefore, this research studies the factors affecting the academic 
administration of educational institutions with the purposes of 1. studying the level of factors affecting 
academic administration of educational institutions under the Phuket Primary Educational Service Area 
Office, 2. studying the level of academic administration of educational institutions under the Phuket 
Primary Education Service Area Office and 3. studying the relationship between the factors of 
administrators, teachers, parents and communities, budgets, buildings and premises, educational media 
and technology with academic administration of educational institutions under the Phuket Primary 
Education Service Area Office. The sample were school administrators, teachers under the Phuket Primary 
Education Service Area Office. The sample size was determined by Craigie and Morgan's table which were 
265 participants. The instrument used for data collection was questionnaire with the reliability value of 
0.989. The statistics used in this research are frequency, percentage, mean, standard deviation, 
determination of the Pearson correlation coefficient statistic The results of the research found that 1. 
Factors affecting academic administration of educational institutions consist of teachers, administrator, 
budget management, buildings, parents and community, and media and information technology were all 
at a high level. 2. the overall level of academic administration of educational institutions was at a high 
level. and 3. the relationship between factors and academic administration of educational institutions was 
positively correlated with a statistical significance at the .01  
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บทนำ 
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและยกระดับ

คุณภาพสถานศึกษา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับช้ันเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นตัวบ่งช้ีที่แสดงถึงความสำเร็จในด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต [7]  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้มีการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) เปรียบเทียบค่าสถิติ 2 ปีย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2563 ผลปรากฏว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.83 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.41  วิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.34 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.01 ซึ่งจากผลรวมความสามารถทั้ง
สองด้านที่ได้มีการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) จะเห็นได้ว่า การทดสอบทั้งสองด้านมีผลคะแนน
เฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 2.63  และเมื่อพิจารณาผล      การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยดังนี้  วิชาภาษาไทย  55.39  วิชาภาษาอังกฤษ  43.10  วิชาคณิตศาสตร์ 30.43 และวิชาวิทยาศาสตร์  
38.27 จากผลการทดสอบจะเห็นว่าเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบค่อนข้างต่ำ จากสภาพดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า การจัดการศึกษา             ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
จำเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 
การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษานั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบใน
การบริหารจัดการ รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   

 
วิธีการดำเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียน 49 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 49 คน ครูผู้สอน 834 คน รวมทั้งสิ้น 883 
คน  

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน จากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา จากนั้นนำมาเทียบสัดส่วนระหว่างผู้บริหารและครู และใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน 
ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ี ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (Index of Items Objective 
Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.989  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ตในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัย
ด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีประเด็นที่น่าสนใจและ
นามาอภิปราย ดังนี ้
 1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การบริหารงานวิชาการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้  ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ในการบริหารงานจะต้องมีการวาง
แผนการดำเนินนโยบายการบริงานและการปฏิบัติไว้เป็นอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู บุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ งานวิชาการจะประสบผลสำเร็จ
เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการงานวิชาการ ซึ่ง สอดคล้องกับอาฑิฏิยา โชคดีวัฒนา [9]  ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดตราด สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหน้าที่หลักของครูผู้สอน ซึ่ง
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุดเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เป็นผู้ที่มอบความรู้ อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ครูผู้สอนควร
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน มีความถนัดในเนื้อหารายวิชาที่ตนเองสอน และการที่สถานศึกษาจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการให้สูงขึ้นนั้น ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู บุคลากร ในโรงเรียน ให้ได้มีการเข้าการอบรม ประชุมสัมมนา
และไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ครู บุคลากรได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน มาปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ [8] ได้
ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พบว่า พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ด้านครูผู้สอน โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก 
 1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้ปกครองและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เนื่องด้วยผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด เป็นคนที่ดูแลนักเรียนเมื่อ
นักเรียนอยู่ทีบ้่าน ติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรยีนในเรือ่งของการเรียน และเรื่องพฤติกรรมอื่น ๆ ในขณะนักเรียนอยู่ท่ีบ้าน เพราะ
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (Index of Items Objective 
Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.989  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ตในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัย
ด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีประเด็นที่น่าสนใจและ
นามาอภิปราย ดังนี ้
 1.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การบริหารงานวิชาการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้  ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ในการบริหารงานจะต้องมีการวาง
แผนการดำเนินนโยบายการบริงานและการปฏิบัติไว้เป็นอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู บุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ งานวิชาการจะประสบผลสำเร็จ
เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการงานวิชาการ ซึ่ง สอดคล้องกับอาฑิฏิยา โชคดีวัฒนา [9]  ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดตราด สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหน้าที่หลักของครูผู้สอน ซึ่ง
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุดเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เป็นผู้ที่มอบความรู้ อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี ครูผู้สอนควร
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน มีความถนัดในเนื้อหารายวิชาที่ตนเองสอน และการที่สถานศึกษาจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการให้สูงขึ้นนั้น ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู บุคลากร ในโรงเรียน ให้ได้มีการเข้าการอบรม ประชุมสัมมนา
และไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ครู บุคลากรได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน มาปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ [8] ได้
ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
พบว่า พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ด้านครูผู้สอน โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก 
 1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้ปกครองและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เนื่องด้วยผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด เป็นคนที่ดูแลนักเรียนเมื่อ
นักเรียนอยู่ทีบ้่าน ติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรยีนในเรือ่งของการเรียน และเรื่องพฤติกรรมอื่น ๆ ในขณะนักเรียนอยู่ท่ีบ้าน เพราะ

การที่ผู้ปกครองช่วยดูแลเอาใส่ใจนักเรียนร่วมกับคุณครูจะส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนและพฤติกรรมไปทิศทางที่ดี ท้ังนี้ใน
การจัดการศึกษา สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ผ่านการดำเนินการประชุม
ชมผู้ปกครองและนอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนยังช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการ
เรียนสอนทางโรงเรียนได้มีการเชิญวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง 
อาชีพที่สำคัญหรืออาชีพดั้งเดิมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่และมีการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างสำคัญต่าง ๆ 
ของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่อีกด้วยเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับวาสนา รัง
สร้อย [3] ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลานบุญ
สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
งบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะ งบประมาณเป็นสิ่งที่ความจำเป็น ในการขับเคลื่อนการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ควรมีการจัดทำแผนงบประมาณอย่างเหมาะสมตามความต้องการและความจำเป็นมากที่สุด ซึ่ง
เป้าหมายหลักของสถานศึกษาคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ การจัดสรรงบประมาณจึงควรมุ่งการพัฒนาการเรียน
การสอนเป็นอันดับแรกและจัดสรรตามความเหมาะสม ตามความต้องการและจำเป็นและเนื่องด้วยงบประมาณของสถานศึกษา
มีอย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามาก
ที่สุด มีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้รับผิดคอยดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบงบประมาณประจำปี เพื่อให้การดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระบบ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เขษมสร โข่งศรี [1] ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก  
 1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ด้าน
อาคารสถานท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะอาคารสถานท่ีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนเพราะสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียน เมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความสนใจ
ของนักเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม การจัดสถาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนต้องจัดให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมและสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว จำนวนของอาคารเรียน 
จำนวนห้องเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน การมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม จะช่วยให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน 
และเกิดความตั้งใจในการเรียนรู ้ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ มาลา [6] ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ด้านความพร้อมของอาคารสถานท่ีส่งผล 
อยู่ในระดับมาก  
  1.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาภูเก็ต ด้านสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเข้ามาบทบาทและมี
ความจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาให้ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานศึกษาจำเป็นต้องมีสื่อ เทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการเรียนการ
สอน มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษา หรือมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาบำรุงรักษาสื่อ
และเทคโนโลยีให้อยู่ในสภาพใช้การได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับสุกัญญา  นิ่มพันธุ์ [4] ได้ทำวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้านสื่อและเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มาก  
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวัดผล การ
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนจะเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของสถานศึกษา  โดยงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศกึษา เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินงานทางด้านการบริหารงานวิชาการ  เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิตยา 
แสนสุข [2] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่ อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน คือ ปัจจัยที่เปน็ตัวบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะในการบริหารงานวิชาการอาศัยผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ในการวางแผน การ
ดำเนินการ การเสนอความคิดเห็นใน ความร่วมมือจากทุกคนทั้งภายในและนอกองค์กรในการขับเคลื่อนงานวิชาการให้ดำเนิน
ไปในทิศทางที่บริหารงานวิชาการกำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ปัจจัยทางด้านงบประมาณ ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ทางด้านของการบริหารวิชาการและทุก ๆ ด้าน และเนื่องด้วยงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษา 
เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนนี้มากที่สุด  เพื่อใช้ในการดำเนินการ 
จัดซื้อ จัดหา สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาให้แก่นักเรียน และในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในส่วนนี้นั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ากับตัวผู้เรียนมากท่ีสุด เพราะถ้าหาก
ขาดงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณที่ไม่ดี การบริหารงานวิชาการก็ไม่สามารถดำเนินการให้มี
ประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากน้ี ปัจจัยทางด้านอาคารสถานท่ี สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ยังเป็นปัจจัยที่
จะส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยนี้  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ถ้าขาดปัจจัยในข้อใดข้อหนึ่งสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถดำเนินงานทางวิชาการให้ไปถึง
ในระดับที่ตั้งเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา ถาวรชาติ [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 น้ันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต สรุปได้ดังนี้   
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ตในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้านสื่อและเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มาก  
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวัดผล การ
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนจะเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของสถานศึกษา  โดยงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศกึษา เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะดำเนินงานทางด้านการบริหารงานวิชาการ  เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิตยา 
แสนสุข [2] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่ อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน คือ ปัจจัยที่เปน็ตัวบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะในการบริหารงานวิชาการอาศัยผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ในการวางแผน การ
ดำเนินการ การเสนอความคิดเห็นใน ความร่วมมือจากทุกคนทั้งภายในและนอกองค์กรในการขับเคลื่อนงานวิชาการให้ดำเนิน
ไปในทิศทางที่บริหารงานวิชาการกำหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ปัจจัยทางด้านงบประมาณ ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ทางด้านของการบริหารวิชาการและทุก ๆ ด้าน และเนื่องด้วยงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษา 
เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนนี้มากที่สุด  เพื่อใช้ในการดำเนินการ 
จัดซื้อ จัดหา สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาให้แก่นักเรียน และในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในส่วนนี้นั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ากับตัวผู้เรียนมากที่สุด เพราะถ้าหาก
ขาดงบประมาณหรือมีการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณที่ไม่ดี การบริหารงานวิชาการก็ไม่สามารถดำเนินการให้มี
ประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากน้ี ปัจจัยทางด้านอาคารสถานท่ี สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ยังเป็นปัจจัยที่
จะส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยนี้  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ถ้าขาดปัจจัยในข้อใดข้อหนึ่งสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถดำเนินงานทางวิชาการให้ไปถึง
ในระดับที่ตั้งเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา ถาวรชาติ [5] ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 น้ันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต สรุปได้ดังนี้   
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ตในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน

ครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านงบประมาณ  ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผล 
การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านด้านการ
วิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานท่ี สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.856  

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดีมาโดยตลอดจาก ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ ทำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
อีกทั้ง ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร ประธานกรรมการสอบและ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้สละเวลาอันมีค่าใน
การให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ ทำให้สารนิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ , ดร.ธีระชัย รัตนรังษี, ดร.เรวดี เชาวนาสัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ขอขอบพระคุณ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการ
ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีมาโดย
ตลอด  
 คุณประโยชน์อันเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญูกตเวทีต่อ พระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์และ
สถานศึกษาท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูต้ั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจบุัน ตลอดจน ถึงญาติมิตร ที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้วิจัย
ตลอดมา 
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การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) 

 
อัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน1* เฉลมิชัย มนูเสวต2 และอรสิรา บญุรตัน์3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ

ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) โดยมี 3 วัตถุประสงค์ย่อย 
คือ 1) เพื ่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT                
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิค
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเทคนิคการคูณ
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มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณ
แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69 , S.D. = 0.49)  
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The development of learning achievement from students in Prathom 4 in 
multiplication by using Indian Multiplication Table and Team Games 

Tournament (TGT) technique altogether. 
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Abstract 

The objectives of this research were to develop the learning achievement of students in 
Mathematics, Indian Multiplication Table and Team Games Tournament (TGT) technique altogether. The 
sub-objectives were 1) Find out the efficiency in lesson plan by using Indian Multiplication Table and TGT 
technique altogether. 2) Compare the learning achievement towards multiplication both pretest and 
posttest in the students between learning from the normal method and Indian Multiplication Table with 
TGT technique altogether.  3) Study on the students’ satisfaction towards using lesson plan with Indian 
Multiplication Table and TGT technique altogether. The sample group in this research was the students in 
Prathom 4 at school in Trang. There were 40 students in an experimental group. The research instruments 
were lesson plan about multiplication, achievement test both pretest and posttest, and the students’ 
satisfaction towards learning Indian Multiplication Table with TGT technique altogether. The research 
statistics were percentage, average, and standard deviation.  

1) The results revealed that the lesson plan using Indian Multiplication Table and TGT technique 
altogether in terms of the efficiency was at 93. 94/ 90. 92. 2) This was higher than the normal criteria. The 
learning achievement in multiplication both pretest and posttest from students between learning from the 
normal method Indian Multiplication Table with TGT technique altogether in terms of the posttest was 
higher than pretest at the significant level at .01 and 3) the students’ satisfaction towards learning Indian 
Multiplication Table with TGT technique altogether was at the highest level in overall. ( x = 4 . 6 9 , S.D. = 
0.49)  
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บทนำ 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื ่องการคูณ ปรากฏว่า ความรู้ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ในปีการศึกษา 2561-2563 พบว่านักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ทั่วประเทศ มีคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 43.10 , 36.71 และ 33.98 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่า            
ร้อยละ 50 ต่อเนื่องกัน [1] เมื่อจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่ามาตรฐาน
การเรียนรู ้ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ต ่ำที ่ส ุด คือ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน               
การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  เกี่ยวข้องกับการบวก ลบ 
คูณ หาร ซึ่งการคูณ จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา  2561 – 2563 พบว่า 
นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องค่าประจำหลัก การทด การวางตำแหน่งของผลคูณในแต่ละหลัก และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 74.37, 71.89 และ 73.46 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 
ถือเป็นปัญหาทักษะเบื้องต้นอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียน หากไม่มีการแก้ไขจะทำให้ปัญหาการคูณสะสมและเพิ่มมากขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่ามีเทคนิคที่สามารถทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ มีประสิทธิภาพ 
เรียกว่า เทคนิคการคูณแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น สามารถนำมา
ผสมผสานและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณได้  [2] อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ช่วยลดปัญหาเรื่อง     
การทด และการวางตำแหน่งตัวเลขผิดพลาด และเมื่อเป็นการคูณเลขหลายหลักก็อาจมีการทด [3] ซึ่งผู้เรียนอาจวางตำแหน่ง
ตัวเลขผิดพลาด [4] แต่การใช้เทคนิคการคูณแบบอินเดีย อาจยังไม่เพียงพอต่อพัฒนาการคูณ จึงควรเพิ่มเทคนิคอ่ืนเข้ามา คือ
เทคนิค Team Games Tournament มีจุดเด่น ทำให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบด้วยตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิก 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ และผู้เรียนมีความตื่นตัว สนุกสนานกับ   
การเรียนรู้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้เรียนระดับประถมศึกษายังคงชอบเล่นและชอบความสนุกสนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียน เรียน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับการนำมาใช้
กับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน  

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การคูณด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 คาดว่าจะเป็นเทคนิคและวิธีการที่จะสามารถลดปัญหา เรื่องการคูณของนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจากมีการช่วยเหลือกันในทีม ซึ่งการใช้เกมเข้ามาสอนจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สามารถนำความคิดรวบยอดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ผู้เรยีน
สนใจและตั้งใจเรียนยิ่งข้ึน เพื่อจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ในช้ันท่ีสูงขึ้น 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนทีก่ำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาอยู่
ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรัง จำนวน 4 โรงเรียน 14 ห้องเรียน จำนวน 545 คน  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรัง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ดังนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง มีทั้งหมด 4 โรง เรียน คือ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร โรงเรียนพรศิริกุล 
โรงเรียนดรุโณทัย และโรงเรียนปัญญาวิทย์ เลือกสุ่ม 1 โรงเรียนจาก 4 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด      
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3 ห้อง ทำการสุ่มกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.4/1 จำนวน 40 คน และทำการสุ่มกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือนักเรียน
ห้อง ป.4/2 จำนวน 40 คน ซึ่งพื้นฐานด้านการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 ห้องเรียน เป็นการเรียนแบบคละความสามารถ ใน
บริบทของนักเรียนโดยส่วนใหญ่มีความสุขในการเรียน แต่ยังขาดความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าทำในรายวิชาคณิตศาสตร ์เนื่องจาก
นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยังขาดทักษะในด้านการคิดคำนวณ  

 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช่วงชั้นที่ 2 มาตรฐาน ค 1.1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) และเอกสารการสอนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดีย
โดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT  

1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ จำนวน 8 หน่วยการเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไข 

1.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความเปน็ไป
ได้และปรับปรุงแก้ไขก่อนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 

1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับจริง เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 50 ข้อ  
จากนั้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา แล้วนำมาแก้ไข แล้วนำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า IOC เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 

2.3 แก้ไขและนำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน  
2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำฉบับที่สมบูรณ์มา

รวมคะแนนของแต่ละคน และทำการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่า r ค่า p และค่า KR-20  
2.5 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 30 ข้อ               

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
3.1 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนำ 

แบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากค่า IOC โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป  
3.2 นำแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT  

ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและหาค่า KR-20 ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ครอนบาค (cronbach alpha coefficient) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทำหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. เตรียมผู้เรียน และผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. จับฉลากเพื่อกำหนดวิธีสอนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 และกลุ่มควบคุมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน  
4. นักเรียนท้ังสองกลุ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที จากนั้นดำเนินการตามแผนการ 

จัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำไว้ 
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3 ห้อง ทำการสุ่มกลุ่มทดลอง 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.4/1 จำนวน 40 คน และทำการสุ่มกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือนักเรียน
ห้อง ป.4/2 จำนวน 40 คน ซึ่งพื้นฐานด้านการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 ห้องเรียน เป็นการเรียนแบบคละความสามารถ ใน
บริบทของนักเรียนโดยส่วนใหญ่มีความสุขในการเรียน แต่ยังขาดความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าทำในรายวิชาคณิตศาสตร ์เนื่องจาก
นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยังขาดทักษะในด้านการคิดคำนวณ  

 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช่วงชั้นที่ 2 มาตรฐาน ค 1.1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) และเอกสารการสอนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดีย
โดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT  

1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ จำนวน 8 หน่วยการเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไข 

1.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความเปน็ไป
ได้และปรับปรุงแก้ไขก่อนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 

1.4 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับจริง เพื่อนำไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 50 ข้อ  
จากนั้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา แล้วนำมาแก้ไข แล้วนำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า IOC เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 

2.3 แก้ไขและนำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน  
2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำฉบับที่สมบูรณ์มา

รวมคะแนนของแต่ละคน และทำการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่า r ค่า p และค่า KR-20  
2.5 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 30 ข้อ               

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
3.1 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นนำ 

แบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากค่า IOC โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป  
3.2 นำแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT  

ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและหาค่า KR-20 ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ครอนบาค (cronbach alpha coefficient) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทำหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. เตรียมผู้เรียน และผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. จับฉลากเพื่อกำหนดวิธีสอนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 และกลุ่มควบคุมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โดยใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน  
4. นักเรียนท้ังสองกลุ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที จากนั้นดำเนินการตามแผนการ 

จัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำไว้ 

5. นักเรียนทัง้สองกลุ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาทฉีบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
1. การตรวจสอบความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการหาค่า ioc 
2. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ดำเนินการหาค่า ioc หาค่า p หาค่า r และหาค่า KR-20  
3. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจ ดำเนินการหาค่าioc หาค่าKR-20 โดยสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่า t-test แบบ dependent และการทดสอบค่า t-test  

แบบ independent [5]  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดย 

 ใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค   
 TGT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

จากตารางที ่1 พบว่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ ( )1E มีค่าเฉลี่ย 75.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.84 และค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ย 93.94 และประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ( )2E มีค่าเฉลี่ย 27.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 ค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ย 90.92 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค 
TGT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการคูณก่อนและหลังของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ช่วงก่อนและหลังเรียน โดยเรียนด้วยวิธีปกติ 

คะแนน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  t  sig  
ก่อนเรียน 40 30 20.40 5.57 

8.21** 0.00 
หลังเรียน 40 30 23.13 4.12 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติมีค่าเฉลี่ย 20.40   

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.57 ส่วนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติมีค่าเฉลี่ย 
23.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.12 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยทดสอบt-test แบบ dependent พบว่าค่า t เท่ากับ 
8.21 และค่า Sig. เท่ากับ .00 โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยวิธีปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ก่อนและหลังของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วย
เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT โดยการทดสอบค่า t-test แบบ dependent ดังตารางที่ 3 

 

ผลการเรียน คะแนนเต็ม x  . .S D  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย   ( )1 2/E E  
แบบฝึกทักษะ ( )1E  80 75.15 3.84 

93.94/90.92 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ( )2E  30 27.28 2.16 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ เรื่องการคูณ ก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดยีร่วมกับเทคนิค TGT 
คะแนน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  t  sig  

ก่อนเรียน 40 30 19.13 4.72 
16.15** 0.00 

หลังเรียน 40 30 27.28 2.16 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบ 
อินเดียร่วมกับเทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ย 19.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.72 ส่วนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย 27.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า t-test แบบ 
dependent พบว่าค่า t เท่ากับ 16.15 และค่า Sig. เท่ากับ .00 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการคูณแบบ
อินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการคูณ ระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่รียนด้วยวิธีปกติและกลุ่ม 
ทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT โดยทดสอบค่าt-test แบบindependent ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการคูณ ระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนดว้ยวิธีปกติและกลุม่ทดลองเรยีน
ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียน 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณ 

แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ย 27.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธปีกติ 
มีค่าเฉลี่ย 23.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.12 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่า t-test แบบ independent 
พบว่าค่า t เท่ากับ 5.57 และค่า Sig. เท่ากับ .00 โดยผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิค     
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับ TGT สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความพึงพอใจต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียร่วมกับเทคนิค TGT 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
x  . .S D  แปลผล 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้    
1.1 การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีตัวอย่างประกอบ และสอดคล้องกับบทเรียน 4.93 0.26 มากที่สุด 
1.2 นักเรียนสนใจมากขึ้น เมื่อใช้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT 4.48 0.95 มาก 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับระดับความยากในหัวข้อท่ีนักเรียนเรียนรู้ 4.83 0.49 มากที่สุด 

1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และชัดเจน 4.90 0.3 มากที่สุด 

1.5 นักเรียนมีความเข้าใจ สามารถทำใบงาน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบด้วยตนเองได้ 4.45 0.77 มาก 
1.6 นักเรียนชอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เข้าใจเนื้อหาท่ีได้เรียนมากขึ้น 4.40 0.80 มาก 

วิธีการเรียน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  t  sig  
เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT 40 30 27.28 2.16 

5.57** 0.00 
เรียนด้วยวิธีปกต ิ 40 30 23.13 4.12 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ เรื่องการคูณ ก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดยีร่วมกับเทคนิค TGT 
คะแนน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  t  sig  

ก่อนเรียน 40 30 19.13 4.72 
16.15** 0.00 

หลังเรียน 40 30 27.28 2.16 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบ 
อินเดียร่วมกับเทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ย 19.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.72 ส่วนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย 27.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า t-test แบบ 
dependent พบว่าค่า t เท่ากับ 16.15 และค่า Sig. เท่ากับ .00 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการคูณแบบ
อินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการคูณ ระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่รียนด้วยวิธีปกติและกลุ่ม 
ทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT โดยทดสอบค่าt-test แบบindependent ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการคูณ ระหว่างกลุ่มควบคุมทีเ่รียนดว้ยวิธีปกติและกลุม่ทดลองเรยีน
ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียน 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณ 

แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ย 27.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธปีกติ 
มีค่าเฉลี่ย 23.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.12 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่า t-test แบบ independent 
พบว่าค่า t เท่ากับ 5.57 และค่า Sig. เท่ากับ .00 โดยผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณ ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิค     
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับ TGT สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความพึงพอใจต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียร่วมกับเทคนิค TGT 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
x  . .S D  แปลผล 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้    
1.1 การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีตัวอย่างประกอบ และสอดคล้องกับบทเรียน 4.93 0.26 มากที่สุด 
1.2 นักเรียนสนใจมากขึ้น เมื่อใช้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT 4.48 0.95 มาก 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับระดับความยากในหัวข้อท่ีนักเรียนเรียนรู้ 4.83 0.49 มากที่สุด 

1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และชัดเจน 4.90 0.3 มากที่สุด 

1.5 นักเรียนมีความเข้าใจ สามารถทำใบงาน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบด้วยตนเองได้ 4.45 0.77 มาก 
1.6 นักเรียนชอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เข้าใจเนื้อหาท่ีได้เรียนมากขึ้น 4.40 0.80 มาก 

วิธีการเรียน n  คะแนนเต็ม x  . .S D  t  sig  
เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยร่วมกับเทคนิค TGT 40 30 27.28 2.16 

5.57** 0.00 
เรียนด้วยวิธีปกต ิ 40 30 23.13 4.12 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  . .S D  แปลผล 

รวม 4.66 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้    
2.1 นักเรียนมีความสุขและเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเมื่อได้ทำกิจกรรมกลุ่ม 4.73 0.40 มากที่สุด 
2.2 บรรยากาศในการเรียนมีความอิสระทางความคิด ทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.42 0.85 มาก 
2.3 นักเรียนมีความสนุกสนานในการแข่งขัน ทำให้นักเรียนมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้ 4.85 0.13 มากที่สุด 
2.4 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้เทคนิคการคูณแบบอินเดียร่วมกับเทคนิค TGT 4.83 0.24 มากที่สุด 

2.5 นักเรียนร่วมสร้างข้อตกลง กฎระเบียบ และมารยาทร่วมกันกับเพื่อนและครู  4.8 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.39 มากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้    

3.1 นักเรียนนำความรู้จากเทคนิคการคูณแบบอินเดียและเทคนิค TGT ไปปรับใช้ได้ 4.88 0.11 มากที่สุด 

3.2 นักเรียนมีความคิดรอบคอบ ช่วยลดปัญหา เรื่องการทด และการวางตำแหน่งผิดพลาดได้ 4.9 0.09 มากที่สุด 

3.3 นักเรียนนำความรู้จากเทคนิคการคูณแบบอินเดียและเทคนิค TGT ไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 4.45 0.80 มาก 

3.4 นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีในการเรียน 4.45 0.85 มาก 

รวม 4.66 0.47 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.69 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าการวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดีย 
โดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69 , . .S D  = 0.49) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค 

TGT ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เมื ่อนำแผนการจัดการเรียนรู ้จำนวน 8 หน่วยการเรียน          
ไปทดลองใช้กับนักเรียน พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพ ( )1 2/E E เท่ากับ 93.94/90.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัย 
พบว่าผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 – 2563 อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 50 เมื่อจำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประเทศ มาตรฐานที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำที่สุดคือ
มาตรฐาน ค 1.1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบวก ลบ คูณ หาร ผู้วิจัยจึงได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นการสอน ขั้นการจัดทีม ขั้นกิจกรรมเกม และขั้นยอมรับความสำเร็จในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 
วิภาพรรณ บุญวงศ์ (2561) เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณด้วยเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย (เวทคณิต)     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) มีค่าเท่ากับ 83.49/82.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิเรื่องการคูณ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย (เวทคณิต) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 [6] 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดีย
โดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เพราะการเรียนด้วยวิธีปกติตามแบบเรียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจทำให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
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ปานกลางหรืออ่อน ยังคงไม่เข้าใจค่าประจำหลัก และสับสนเรื่องการทด แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบ
อินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นุกูล ดวงใจ (2550) เรื ่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การบวก ลบ การคูณรูปแบบเวทคณิต 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณโดยรูปแบบเวทคณิตสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 [7] 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าด้าน
บรรยากาศมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้และสุดท้ายด้านกิจกรรมการเรยีนรู้ ทั้งนี้เป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้ ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วิภาพรรณ บุญวงศ์ (2561) เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุป 
ได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดีกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตาราง 

ร่วมกับเทคนิค TGT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ หลังเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
ปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคณูแบบอินเดยีโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่
เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิค   
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69, . .S D  = 0.49)  
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ปานกลางหรืออ่อน ยังคงไม่เข้าใจค่าประจำหลัก และสับสนเรื่องการทด แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบ
อินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นุกูล ดวงใจ (2550) เรื ่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การบวก ลบ การคูณรูปแบบเวทคณิต 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณโดยรูปแบบเวทคณิตสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 [7] 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าด้าน
บรรยากาศมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู ้และสุดท้ายด้านกิจกรรมการเรยีนรู้ ทั้งนี้เป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้ ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
ระหว่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วิภาพรรณ บุญวงศ์ (2561) เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สรุป 
ได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT ดีกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตาราง 

ร่วมกับเทคนิค TGT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคูณ หลังเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
ปกติและกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยเทคนิคการคณูแบบอินเดยีโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่
เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิค   
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69, . .S D  = 0.49)  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยเทคนิค Know Want Condition (KWC) ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรียนของนักเรียน ด้านการการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Know Want Condition (KWC) ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 1) หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติและเรียนด้วย
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 43 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWC 
ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 77.02/78.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนนประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิค 
KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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Abstract 

The objectives of this research were to develop the learning achievement of students in 
solving a math problem by KWC technique and Think-Pair-Share technique altogether. The sub-
objectives were 1) Find out the efficiency in lesson plan by using KWC technique and Think-Pair-Share 
technique altogether. 2) Compare the learning achievement towards solving a math problem both 
pretest and posttest in the students between learning from the normal method and KWC technique 
with Think-Pair-Share technique altogether, and 3) Study on the students’ satisfaction using lesson 
plan with KWC technique and Think-Pair-Share technique altogether. The sample group was the 
students in Prathom 5 at school in Songkhla. There were 43 students in an experimental group and 
there were 43 students in a control group. The research instruments were lesson plan, achievement 
test, and the students’ satisfaction test using this plan. The research statistics were percentage, 
average, and standard deviation. The results indicated that 1) the lesson plan using KWC technique 
and Think-Pair-Share technique altogether in terms of the efficiency criteria was at 77.02/78.14. This 
was higher than normal criteria, what was at 75/75 2) The learning achievement towards solving a 
math problem both pretest and posttest from students in Prathom 5 between learning from the 
normal method and KWC technique with Think-Pair-Share technique altogether.  The posttest was 
higher than pretest at the significant level at. 01 3) The students in Prathom 5 were satisfied with the 
lesson plan by using KWC technique with Think-Pair-Share technique altogether at the high level in 
overall.  
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บทน า 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จากการ
ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน
ปีการศึกษา 2560-2563 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ มี
คะแนนคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 42.06 , 43.10 , 36.71 และ 33.98 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 [1] 
ท าให้ยังไม่บรรลุผลตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่ตั้งไว้ หากไม่มีการแก้ไขก็จะท าให้ข้อบกพร่องทางทักษะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ยิ่งเพิ่มขึ้น  
เรื่อย ๆ  จากการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนยังขาดทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ หากไม่
แก้ไขตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปัญหาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการสอนหลายรูปแบบ ที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์
ได้ พบว่ามีเทคนิค KWC ซึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เนื่องจากทักษะการ
อ่านเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร ์หากผู้เรียนมีทักษะดา้นการอ่านแล้ว ก็จะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ [2] ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจมีปฎิ
สัมพันธ์ในการเรียนเรื่องแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้น จึงเลือกเทคนิค Think-Pair-Share เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์จากการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน มี
ความแม่นย าในเนื้อหามากขึ้น กล้าที่สื่อสารความคิดทางคณิตศาสตร์ออกมาได้อย่างมั่นใจ ในการท ากิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ผู้วิจัยจึงเลือกเทคนิคการสอนแบบ KWC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Pair-Share ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นขั้นตอนชัดเจน พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงปฏิสัมพันธ์จากการท ากิจกรรม
ร่วมกันของนักเรียนให้ดีขึ้นได้  

จากความส าคัญและเหตุผลข้างต้น การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยน าเทคนิค KWC 
ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 คาดว่าจะเป็นเทคนิคและวิธีการที่จะพัฒนา
ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ได้ ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share เป็นอีกเทคนิคท่ีช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์จากการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีความแม่นย าในเนื้อหามากขึ้น กล้าที่สื่อสารความคิดทาง
คณิตศาสตร์ออกมาได้อย่างมั่นใจและน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม
เครือข่ายนวมติร จ านวน 6 โรงเรยีน 14 ห้องเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา รวมทั้งสิ้นจ านวน 465 คน 
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กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสงขลา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสงขลา ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ดังนี้ โรงเรียนในเครือข่ายนวมิตรมี
ทั้งหมด 6 โรงเรียน ท าการสุ่มมา 1 โรงเรียนจาก 6 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ทั้งหมด 6 ห้อง ท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.5/1 จ านวน 43 คน จัดการเรียนด้วยเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-
Share และท าการสุ่มกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.5/3 จ านวน 43 คน จัดการเรียนด้วยวิธีปกติ โดยนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มคละความสามารถ ซึ่งบริบทโดยรวมของนักเรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนมีปัญหาในด้านการ
อ่าน และการคิดวิเคราะห์ 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา และวิธีการสอน ก่อนท าแผนการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 14 ช่ัวโมง และน าเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบด้านความ
เหมาะสม เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้หลักเกณฑ์กตามแบบประเมินของลิเคอร์ท [3] (3) น าคะแนนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหา
ค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมนิ หากมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพสามารถ
น าไปสอนได้ ซึ่งค่าเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 4.91 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จากนั้นน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจาก
ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่พบ และจึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับจริง  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ และวิธีการสอน ก่อนจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 2) สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ เสนอต่อกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า  IOC เลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
จ านวนข้อสอบที่ใช้ได้ 48 ข้อ น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2564 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 43 คน 3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และน าฉบับท่ีสมบูรณ์มารวมคะแนนของแต่ละคน แล้วท าการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ คือ หาค่า r  หา
ค่า p  และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

 3. แบบวัดระดับความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องและสร้างแบบวัด
ระดับความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ 2) น าแบบวัดระดับความพึงพอใจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า เมื่อปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
โดยพิจารณาจากค่า IOC ระหว่างข้อค าถามกับการแสดงความคิดเห็น โดยหาค่า IOC เลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้น
ไป ซึ่งจ านวนข้อที่ใช้ได้ 14 ข้อ จากนั้นน าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

681

 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสงขลา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสงขลา ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ดังนี้ โรงเรียนในเครือข่ายนวมิตรมี
ทั้งหมด 6 โรงเรียน ท าการสุ่มมา 1 โรงเรียนจาก 6 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ทั้งหมด 6 ห้อง ท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.5/1 จ านวน 43 คน จัดการเรียนด้วยเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-
Share และท าการสุ่มกลุ่มควบคุม 1 ห้อง คือนักเรียนห้อง ป.5/3 จ านวน 43 คน จัดการเรียนด้วยวิธีปกติ โดยนักเรียนทั้ง
สองกลุ่มคละความสามารถ ซึ่งบริบทโดยรวมของนักเรียนยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนมีปัญหาในด้านการ
อ่าน และการคิดวิเคราะห์ 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา และวิธีการสอน ก่อนท าแผนการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 14 ช่ัวโมง และน าเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบด้านความ
เหมาะสม เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้หลักเกณฑ์กตามแบบประเมินของลิเคอร์ท [3] (3) น าคะแนนจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหา
ค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมนิ หากมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพสามารถ
น าไปสอนได้ ซึ่งค่าเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 4.91 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จากนั้นน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจาก
ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่พบ และจึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับจริง  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ และวิธีการสอน ก่อนจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 2) สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ เสนอต่อกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ชุดเดิม ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่า  IOC เลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
จ านวนข้อสอบที่ใช้ได้ 48 ข้อ น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
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ประถมศึกษาปีที่ 5 และน าผลการประเมินแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หาค่าความเช่ือมั่น  
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1) ท าหนังสือขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) เตรียมผู้เรียนและผู้สอนช้ีแจง
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1) แผนการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้สูตร E1/E2 2) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งขึ้นตามขั้นตอนของเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนคิ 
Think-Pair-Share ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 

               จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึก/ใบงาน (E1) มีค่าเฉลี่ย 19.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.13 
และค่าร้อยละเฉลี่ย 77.02  และประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) มีค่าเฉลี่ย 23.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.97 และค่าร้อยละเฉลี่ย 78.14 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
 
 

การประเมิน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

แบบฝึก/ใบงาน (E1) 43 25 19.26 2.13 77.02 
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) 43 30 23.44 2.97 78.14 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ย 15.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.60 ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 19.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.61 เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent พบว่าค่า t เท่ากับ 11.14 และค่า Sig เท่ากับ 0.00 
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้วิธีปกติ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับ
เทคนิค Think-Pair-Share 

*มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-
Share  มีค่าเฉลี่ย 23.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.97 และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ มีค่าเฉลี่ย 
19.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.61 เมื่อทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent พบว่าค่า t เท่ากับ 6.06 และค่า Sig 
เท่ากับ 0.00 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share หลัง
เรียนสูงกว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ ซึ่งตรงกับสมมติฐานของการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share 

ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล
ความ 

ด้านการสอน    
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ  4.26 0.61 มาก 

2 การเรียนโดยใช้แผนผัง KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ในการแกโ้จทย์
ปัญหา ท าให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้รวดเร็วขึ้น 

4.23 0.77 มาก 

3 นักเรียนมีความสุขและเข้าใจเร่ืองโจทยป์ัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.83 0.37 มากที่สุด 
4 นักเรียนมีความสุขและเข้าใจมากขึ้นเมือ่ได้เรียนกับกลุ่มเพื่อน 4.23 0.71 มาก 
5 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาไดง่้ายและชัดเจน 4.95 0.21 มากที่สุด 
6 นักเรียนเข้าใจ สามารถท าใบงาน และท าแบบทดสอบได้ถูกตอ้ง 4.05 0.61 มาก 

ระดับความพึงพอใจรายดา้น 4.43 0.55 มาก 

คะแนน n คะแนนเต็ม x  S.D. t-test Sig 
คะแนนก่อนเรียน 43 30 15.19 4.60 

11.14* 0.00 
คะแนนหลังเรียน 43 30 19.12 3.61 

การจัดการเรียนรู ้ จ านวน คะแนนเต็ม x  S.D. t-test Sig 
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Pair-Share 

43 30 23.44 2.97 
6.06* 0.00 

ปกติ 43 30 19.12 3.61 
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4 นักเรียนมีความสุขและเข้าใจมากขึ้นเมือ่ได้เรียนกับกลุ่มเพื่อน 4.23 0.71 มาก 
5 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาไดง่้ายและชัดเจน 4.95 0.21 มากที่สุด 
6 นักเรียนเข้าใจ สามารถท าใบงาน และท าแบบทดสอบได้ถูกตอ้ง 4.05 0.61 มาก 

ระดับความพึงพอใจรายดา้น 4.43 0.55 มาก 

คะแนน n คะแนนเต็ม x  S.D. t-test Sig 
คะแนนก่อนเรียน 43 30 15.19 4.60 

11.14* 0.00 
คะแนนหลังเรียน 43 30 19.12 3.61 

การจัดการเรียนรู ้ จ านวน คะแนนเต็ม x  S.D. t-test Sig 
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Pair-Share 

43 30 23.44 2.97 
6.06* 0.00 

ปกติ 43 30 19.12 3.61 

 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Pair-Share โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสื่อการสอน 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.51) ด้านการสอน นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 77.02/78.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นขั้นตอนชัดเจน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด ส าหรับ
กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกันกลุ่มตัวอย่างเป็น
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 41 คน พบว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิดในภาพรวมอยู่ระดับมาก และ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนแตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน โดยทุกแบบการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 [4] 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share พบว่า หลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค 
Think-Pair-Share เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลผ่านกระบวนการเรียนแบบกลุ่ม ท าให้เด็กท่ีไม่เข้าใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหามีเวลาศึกษาและฝึกฝนเรื่องที่ไม่เข้าใจ

ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล
ความ 

ด้านสื่อการสอน    
7 สื่อและอุปกรณ์ตรงกับเนื้อหาที่เรียน 4.97 0.15 มากที่สุด 
8 สื่อการสอนท าให้นกัเรียนเข้าใจโจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น 4.05 0.21 มาก 

ระดับความพึงพอใจรายดา้น 4.51 0.18 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากการจดัการเรยีนรู้    
9 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตปะจ าวัน 3.98 0.59 มาก 
10 นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ 3.98 0.73 มาก 
11 นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ 3.67 0.60 มาก 
12 นักเรียนรู้จักและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น  4.35 0.74 มาก 
13 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถหาค าตอบของปัญหาด้วยตนเอง 3.72 0.62 มาก 
14 ผู้เรียนเข้าใจและรักวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.37 0.68 มาก 

ระดับความพึงพอใจรายดา้น 4.01 0.66 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.31 0.46 มาก 
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มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนปกติ พบว่า นักเรียนที่รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 [5] 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-
Pair-Share ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านสื่อการสอน ด้านการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีสื่อการสอนหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของผู้เรียน สร้างความพอใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความกล้าแสดงออก มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีความ
รับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกั นเรียนรู้ มีความ
ตื่นเต้นสนุกสนานในเนื้อหาบทเรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

สรุปผลการวิจัย 

1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนของเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-
Share ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 77.02/78.14 เท่ากับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share หลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 
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มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนปกติ พบว่า นักเรียนที่รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 [5] 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-
Pair-Share ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านสื่อการสอน ด้านการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีสื่อการสอนหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของผู้เรียน สร้างความพอใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความกล้าแสดงออก มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น มีความ
รับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกั นเรียนรู้ มีความ
ตื่นเต้นสนุกสนานในเนื้อหาบทเรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

สรุปผลการวิจัย 

1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนของเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-
Share ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 77.02/78.14 เท่ากับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share หลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 

เอกสารอ้างอิง 
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบกรเรียนต่างกัน. รายงาน
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การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

นูรีน นุกูล¹*  สุดาพร ทองสวัสดิ์² 

 

บทคัดย่อ 
โรงเรียนเป)นแหล-งข/อมูลเบื้องต/นและเป)นแหล-งข/อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ในการนำข/อมูลไปใช/เพื่อวางแผน ปฏิบัติงาน

และการบริหารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด/าน  โรงเรียนจึงต/องพัฒนาระบบสารสนเทศให/มีคุณภาพ เพื่อ

นำไปใช/ในการบริหารงานของผู/บริหารและครูในโรงเรียน พัฒนาการจัดเก็บข/อมูลและสารสนเทศอย-างเป)นระบบ มีความ

เชื่อมั่น ทันสมัย ค/นหาและคัดเลือกข/อมูลเพื่อใช/ในการบริหารงานได/อย-างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อ 1) ศึกษา

ระดับการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  2) เปรียบเทียบการ

บริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

ตามประสบการณXในการทำงาน และขนาดโรงเรียน  ในส่วนของวิธีการศึกษาเริ่มจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จํานวน 260 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 

.992 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่  โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มี

เพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกัน  4) ครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ครูที่

สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

คําสําคัญ : การบริหาร, ระบบสารสนเทศ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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Information System Management of Educational Institutions  

Under the Phuket Primary Educational Service Area Office 
 

Nureen Nukul¹*  Sudaporn Thongsawat ² 

 

Abstract 

The school is the primary of information to use for planning, operating, and administrating in order 

to improve the educational management quality in all areas. Therefore, schools need to develop an 

information system to be used by the administrators and teachers in schools, develop systematic storage 

of data and information, have confidence, up-to-date, searching and selecting information for effective 

management with the purpose of 1) studying the level of information system administration of educational 

institutions under the Phuket Primary Education Service Area Office, 2) comparing of information system 

administration of educational institutions under the Phuket Primary Education Service Area Office classified 

by gender, educational background, work experience, and school size. As for the educational method, 

starting from the determination of the sample size, i.e. 260 teachers in schools by used a stratified random 

sampling method. The tool used was a questionnaire with the confidence value of .992. The statistics used 

were percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and 

double mean difference test. Based on Scheffe's method, the result of the research found that 1) the overall 

management of educational institutions' information system were at a high level, 2) teachers of different 

sexes had different opinions with a statistically significant at 0.05 level, 3) teachers with different educational 

backgrounds had no different opinions, 4) teachers with different work experience had different opinions 

significantly at .01 level, and 5) teachers belonging to schools with different school sizes had different 

opinions with a statistically significant at .01 level. 
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บทนํา 
ปYจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได/เจริญก/าวหน/าและมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขององคXกรให/มีความทันสมัย ถูกต/องและรวดเร็ว เพื่อช-วยในการทำงานด/านการจัดการ การประมวลผลข/อมูล และมีข/อมูลที่

สอดคล/องกับการดำเนินงานขององคXกร จึงควรมีการบริหารจัดการสารสนเทศให/เกิดประสิทธิภาพและพอเพียงเหมาะสม 

สามารถตอบสนองเปZาหมายและนโยบายการปฏิบัติขององคXกรได/อย-างมีประสิทธิภาพ เช-นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป)นหน-วยงานที่กำกับติดตาม ส-งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีบริบทของ

โรงเรียนแตกต-างกันทั้งด/านสถานที่ตั้งและขนาดโรงเรียน ทำให/โรงเรียนมีความพร/อมและข/อจำกัดที่แตกต-างกันไป จำเป)นต/อง

มีการนำข/อมูลสารสนเทศต-าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล/องกับกลยุทธXจุดเน/นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตลอดจนสอดคล/องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต [1] ได/

จัดเก็บข/อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยใช/โปรแกรม DATA MANAGEMENT CENTER และจัดทำสารสนเทศ

ทางการศึกษา เพื่อเป)นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู/บริหารการศึกษา การศึกษาค/นคว/าและเผยแพร-

ข/อมูลให/แก-สาธารณชนและหน-วยงานที่เกี ่ยวข/อง ซึ่งการจัดระบบข/อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาต/องเป)นไปตาม

กระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรงกับความต/องการของผู/ใช/โดยทั่วไป ซึ่งโรงเรียนเป)นแหล-งข/อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการ

นำข/อมูลไปใช/เพื่อการวางแผนการบริหารและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด/าน ดังนั้น

โรงเรียนจึงต/องพัฒนาการจัดการระบบข/อมูลและสารสนเทศให/มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช/ในการบริหารจัดการและการบริหารงาน 

ผู/บริหารและคณะครูในโรงเรียนต/องพัฒนาตนเองให/มีศักยภาพในการจัดเก็บข/อมูลและสารสนเทศ อย-างเป)นระบบให/มีความ

เชื่อมั่น ถูกต/อง ทันสมัย สามารถค/นหาและคัดเลือกข/อมูลเพื่อใช/บริหารงานได/อย-างมีประสิทธิภาพ 

 

 

วิธีการดําเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 โดยมีโรงเรียน 49 โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอน 834 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน [2] ได้กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 260 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling) ตามขนาดของ

สถานศึกษา จากนั้นนํามาเทียบสัดส่วน  และใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Ramdom Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก

แบบไม่ใส่คืน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู ้สอนต่อ         

การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต แบ่งออกเป็น 3 ตอน และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณาค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละข้อของแบบสอบถาม โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่านในการตรวจสอบ

แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์

ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .992  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู ้ว ิจ ัยนําแบบสอบถามที ่ได ้ร ับคืนมาทั ้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของคําตอบใน

แบบสอบถามแต่ละชุด นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ดังนี้  

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนวิเคราะห์ โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage)  

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และ            

ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งภาพรวม รายด้านและรายข้อและแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์

สมบูรณ์ (Absolute Criteria)  

                         3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต โดยจําแนกตาม เพศและวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจาก

กัน (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2 กลุ่มและใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

เพื ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ย ระหว่าง 3 กลุ ่มขึ ้นไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว           

(One Way Anova) จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรียน หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติผู้วิจัยทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe' 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  โดยภาพรวมและรายด้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและด้านการ

จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รองลงมาคือด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการตรวจสอบข้อมูล แสดงว่าการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  มีกระบวนการหรือขั้นตอน

การจัดการระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลถูกนํามาจัดกระทํา

ประมวลผล จนเป็นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    

อัมรา กัลปะ [3]  ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดหวายเหนียว“ปุญสิริวิทยา” พบว่า ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  

1.2  ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการเก็บรวมรวมข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ

อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ บุคลากรให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รองลงมาคือ มีการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานด้าน

ระบบสารสนเทศ กับมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมตามลักษณะงานในโรงเรียน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการบริหาร มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ปฏิบัติงาน กําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 

มณฑิรา คงยิ่ง [4] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
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   1.3  ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการตรวจสอบข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของงานการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา กับมีการ

บันทึกข้อมูลเป็นหลักฐานในการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง รองลงมาคือ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นไปได้

ของข้อมูล กับมีการกําหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน และข้อมูลผ่านกระบวนการในการจัดเก็บด้วยวิธีการที่

เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผนในการ

ตรวจสอบข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐานในการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ธีรภัทร์ ศรีอรัญ [5] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียน

ไตรมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4  พบว่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาด้านการตรวจสอบข้อมูลอยูใ่นระดับมาก 

  1.4  ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการประมวลผลข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ

อยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติที่ใช้ในการประมวลผล

ข้อมูลกับมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล  รองลงมาคือ มีการประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และมีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย    ผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผน ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้วยวิธีการหรือ

เครื่องมือที่หลากหลายและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์ [6] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนราชดําร ิกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  พบว่าด้านการประมวลผลข้อมูล

อยู่ในระดับมาก 

  1.5  ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน รองลงมามีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง และมีการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศด้วยความชัดเจน กับมีการนําเสนอ

ข้อมูลและสารสนเทศที่สะดวกต่อการนําไปใช้   ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาการนําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศ ด้วยความชัดเจน กะทัดรัด มีการจัดบริการข้อมูลและสารสนเทศตรงกับผู้ที ่ต้องการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 

สะดวกต่อการนําไปใช้ เป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ มณฑิรา คงยิ่ง [4] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า พบว่าการนําเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศอยู่ในระดับมาก 

   1.6  ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต  ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  รองลงมาคือ มี

การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์  กับมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น

เอกสารและสถานศึกษามีการสํารวจ วิเคราะห์ สภาพปัญหาและมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

นํามาใช้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมรา กัลปะ [3] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดหวายเหนียว

“ปุญสิริวิทยา” พบว่าด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
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  2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางานและขนาดของโรงเรียน  อภิปรายได้ดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต จําแนกตามเพศ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนที่แตกต่างกัน ตามบริบทและภาระหน้าที่ของงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  ทําให้มีความเห็นต่อการดําเนินการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ช้องนาง เล็กสมบูรณ์ [7]  ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นของบุคลากร

องค์การภาครัฐ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การภาครัฐที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการใช้ 

สารสนเทศต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต จําแนกตามวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก

ด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน การที่ผลเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกบัการบรหิาร

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณศร จันทโสลิด [8]  ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา

ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามประสบการณXในการทำงานแตกต-างกัน มีความคิดเห็นต-อการการบริหารระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตโดยภาพรวมแตกต-างกันอย-างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเป)นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจัยปรากฏเช-นนี้อาจเป)นเพราะประสบการณXของครูผู/สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บ-งชี้ถึงการมีวิจารณญาณในการตัดสินใจต-อสิ่งต-าง ๆ  คือ ผู/ที่มีประสบการณXมากกว-า เช-น มี

ประสบการณXในการสอน 10 ปjขึ้นไป ย-อมมีความคิดที่ยืดหยุ-น ผ-อนปรน และสุขุมรอบคอบมากกว-าผู/ที่มีประสบการณXการสอน

ต่ำกว-า 5 ปj ซึ่งอาจจะมองโลกโดยยึดตามแนวคิดของตัวเองเป)นหลัก จึงทำให/มีความคิดเห็นต-อการบริหารระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต-างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สุดา นามรส [9]  ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียน เครือข-ายสถานศึกษาที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว-า การจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของครจูำแนกตามประสบการณXทำงาน มีความแตกต-างกัน

อย-างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.4 ผลการเปรียบเทียบบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต จําแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐาน เนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น จํานวนบุคลากร

ทางการศึกษา ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของบุคลากร

ทางด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล คล้ายรัศมี [10] ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาเอกชน เขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนที่สอนในขนาดของสถานศึกษาที่

ต่างกันมีการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน เขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต สรุปได้ดังนี้  การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอ้ย 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รองลงมาคือการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการ

ประมวลผลข้อมูล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการตรวจสอบข้อมูล ส่วนการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางานและ

ขนาดของโรงเรียน เมื่อพิจารณาจะพบว่าเมื่อจําแนกตามเพศ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

และเมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานและจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดย

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอดจาก ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ ทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี้

สําเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร ประธานกรรมการสอบและ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้

สละเวลาอันมีค่าในการให้มุมมอง ข้อคิดเห็นและคําแนะนําต่าง ๆ ทําให้สารนิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์, ดร.ธีระชัย รัตนรังษี, ดร.เรวดี เชาวนาสัย ที่ได้ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือและสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ให้

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้การ

สนับสนุนและให้กําลังใจด้วยดีมาโดยตลอด  

คุณประโยชน์อันเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี ้ ผู ้ว ิจ ัยขอมอบเป็นกตัญูกตเวทีต่อ พระคุณบิดามารดา            

ครูอาจารย์และสถานศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน ถึงญาติมิตร ที่ช่วยเหลือและ

ให้กําลังใจผู้วิจัยตลอดมา 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 

 
กานต์พิชชา แซ่ตั้ง1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บญุรตัน3์ 

 
บทคัดย่อ 

 
จากผลรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (พัทลุง)  สหวิทยาเขตปากพะยูน  และจากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอน ได้ให้ความคิดเห็นว่านักเรียนมีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยและได้คะแนน
ไม่ถึงร้อยละ 50 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกก่อนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด  

 ( 4.64,  . ). 0.53X S D= =  
คำสำคัญ : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, กลวิธี STAR, ผังกราฟิก 
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Development of Problem Solving Ability in Mathematics on Single-Variable quadratic 
equations for Mathayomsuksa 3 Students by Using the STAR strategy and Graphic 

Organizer. 
 

Kanpitcha Saetang1* Chutima Thutsaro2 Arisra Boonrat3 
 

ABSTRACT 
 

 
 From the results of Ordinary National Educational Test ( O- NET)  report in Mathematics of 
Mathayomsuksa 3 students and from teachers’ interviews gave opinion that the students had problems in 
problem solving which students scored less than 50 percent.  The purposes of this research were to 1) 
compare the problem solving ability in Mathematics before and after studying by using the STAR strategy 
and graphic organizer, 2)  compare the Mathematics learning achievement of students who learnt by using 
the STAR strategy and graphic organizer before and after studying, and 3)  study the students’ satisfaction 
towards learning by using the STAR strategy and graphic organizer.  The samples were Mathayomsuksa 3/1 
students at Bangkaew Pittayakom School.  The instruments in data collection consisted of lesson plans 
about single variable quadratic equations, Mathematical problem solving ability test, Mathematics learning 
achievement tests and students’ satisfaction assessment. Mean, standard deviation and t – test were used 
for analyzing quantitative data.The research findings founded that 1) Mathematical problem solving ability 
by using STAR strategy and graphic organizer after learning was higher than before at the .01 level of 
significance, 2)  Mathematics learning achievement of students who learnt by using the STAR strategy and 
graphic organizer after learning was higher than before at the .01 level of significance, and 3)  students’ 
satisfaction towards learning by using STAR strategy and graphic organizer after learning was the highest 
level of satisfaction.  ( 4.64,  . ). 0.53X S D= =  
Keywords : The ability to solve math problems, STAR strategy, Graphic Organizer 
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บทนำ 
 ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ประเทศต่าง 
ๆ มีความพยายามในการแข่งขันกันเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์และคิดค้นข้อความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เจริญก้าวไกล คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์และเป็นเครื ่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทำให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555 ก: 1) ซึ่งการเรียนรู้ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน ด้วยศักยภาพความรู้และภมูิ
ปัญญาผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า
กระบวนการสอนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในแนวทางของตนเองตามความสนใจ อาจกล่าวได้ว่าทักษะทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 น้ันประกอบไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้นำ การนำไปประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสาร (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว , 2551, น.1 และ George, 2008, p.1) คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดและความสามารถทางสมองของมนุษย์ทางหนึ่งทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นควา้วิจัย
ทุกประเภท คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 56)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้กำหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ท้ังหมด 6 สาระ คือ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ สาระที่ 2 
การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6  ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ซึ่งในสาระที่ 6 เป็นสาระที่เน้นทักษะและกระบวนการ อันประกอบด้วย ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ซึ่งสถานศึกษาและครูผู้สอนจำเป็น
จะต้องนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นนี้ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ครูผู้สอนจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระดา้นความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 56) 

จากผลรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562–2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.75 และ 25.46 เมื่อพิจารณาจาก
ผลการประเมินพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ซึ่งพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาพรวมของประเทศแยกตาม
มาตรฐาน พบว่า มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563) และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (พัทลุง)  สหวิทยาเขตปากพะยูน ได้ให้ความคิดเห็นว่านักเรียนมี
ปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยจากการสอบเก็บคะแนนบทเรียน และได้คะแนนไม่ถึง
ร้อยละ 50 ซึ่งอาจเกิดจากรูปแบบการสอนแบบอธิบายและยกตัวอย่างบนกระดานให้นักเรียนฝึกทำตามตัวอย่าง โดยไมม่ีสื่อ
การสอนหรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาร่วมกัน นักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนบางคนอ่านโจทย์
แล้วไม่เข้าใจ ทำให้ไม่สามารถใช้ภาษาเขียนในการอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จากความ
คิดเห็นของครูพบว่า การสอนคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องยาก เพราะนักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี มีความ
พร้อมในการเรียนต่างกันขาดการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่มีการพูดคุยช่วยเหลือกันในการเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึง
ไม่เกิดขึ้น ดังนั้นครูอาจต้องช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถตัดสินเกี่ยวกับปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบรูปแบบ
หรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

จากปัญหาที่พบดังกล่าวรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ต้องมีความเหมาะสมเสริมความต้องการของนักเรี ยนในการ
แก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลวิธีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก็คือ กลวิธี STAR ของ 
Gagnon and Maccini (2001) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุ
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ข้อมูล จากโจทย์ (Search the word problem) 2) การเปลี่ยนภาษาเป็นสัญลักษณ์ (Translate the problem) 3) การ
ดำเนินการหาคำตอบ (Answer the problem) และ 4) การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ (Review the solution) 
ซึ่งน่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง ทั้งนี้ในเนื้อหา เรื่อง “สมการกำลังสองตัวแปรเดียว” เป็น
เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงช้ันสูงสุดของระดับการศึกษาภาคบังคับข้ันพ้ืนฐานที่ยังต้องอาศัยกลวิธีท่ีซับซ้อน
เพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ (2560, น. 79) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตรข์องนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 3) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้วิจัยได้นำเอาแนวคิดการใช้ผังกราฟิก (Graphic organizer) มาร่วมในการช่วยให้ผู้เรียนวางแผนในการแก้ปัญหาให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะการใช้ผังกราฟิก เป็นตัวช่วยจัดระเบียบความคิดอันประกอบไปด้วย แผนภาพลำดับขั้น 
(Flowchart diagram) แผนภาพก่ิง (Branching diagram) และแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram) จะสะท้อน
ให้เห็นถึงขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันภายในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่ Jitendra (2002) ได้กล่าวว่า 
ผังกราฟิกจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี เป็นปัญหา ช่วยจัดระบบความคิด 
และลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนั้น Fountas and Pinnell 
(2001) ยังได้ระบุอีกว่าผังกราฟิกท่ีจัดเป็นแผนภาพต่าง ๆ (Diagram) จะช่วยให้ผู้เรียนย่นระยะเวลาในคิดและจัดการกับข้อมูล
ได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร ขจรจิตต์ และวิเชียร ธำรงโสตถิสกุล (2561) ได้ทำการศึกษาผลการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนำเสนอเรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการนำเอากลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุงที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1) เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กลวิธี  STAR 

ร่วมกับผังกราฟิก  
      2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR 

ร่วมกับผังกราฟิกก่อนและหลังเรียน   
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน ในกลุ่ม
เครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สหวิทยาเขตปากพะยูน จำนวน 5 โรงเรียน มีห้องเรียน 18 
ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 553 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
บางแก้วพิทยาคม โดยการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster sampling) มีนักเรยีนจำนวน 37 คน 
 3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
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ข้อมูล จากโจทย์ (Search the word problem) 2) การเปลี่ยนภาษาเป็นสัญลักษณ์ (Translate the problem) 3) การ
ดำเนินการหาคำตอบ (Answer the problem) และ 4) การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ (Review the solution) 
ซึ่งน่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อยา่งถูกต้อง ทั้งนี้ในเนื้อหา เรื่อง “สมการกำลังสองตัวแปรเดียว” เป็น
เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงช้ันสูงสุดของระดับการศึกษาภาคบังคับข้ันพ้ืนฐานที่ยังต้องอาศัยกลวิธีท่ีซับซ้อน
เพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ (2560, น. 79) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตรข์องนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 3) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผู้วิจัยได้นำเอาแนวคิดการใช้ผังกราฟิก (Graphic organizer) มาร่วมในการช่วยให้ผู้เรียนวางแผนในการแก้ปัญหาให้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะการใช้ผังกราฟิก เป็นตัวช่วยจัดระเบียบความคิดอันประกอบไปด้วย แผนภาพลำดับขั้น 
(Flowchart diagram) แผนภาพก่ิง (Branching diagram) และแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram) จะสะท้อน
ให้เห็นถึงขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันภายในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่ Jitendra (2002) ได้กล่าวว่า 
ผังกราฟิกจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา ช่วยจัดระบบความคิด 
และลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นอกจากนั้น Fountas and Pinnell 
(2001) ยังได้ระบุอีกว่าผังกราฟิกท่ีจัดเป็นแผนภาพต่าง ๆ (Diagram) จะช่วยให้ผู้เรียนย่นระยะเวลาในคิดและจัดการกับข้อมูล
ได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร ขจรจิตต์ และวิเชียร ธำรงโสตถิสกุล (2561) ได้ทำการศึกษาผลการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนำเสนอเรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิดร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการนำเอากลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุงที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1) เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กลวิธี  STAR 

ร่วมกับผังกราฟิก  
      2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR 

ร่วมกับผังกราฟิกก่อนและหลังเรียน   
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน ในกลุ่ม
เครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สหวิทยาเขตปากพะยูน จำนวน 5 โรงเรียน มีห้องเรียน 18 
ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 553 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
บางแก้วพิทยาคม โดยการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster sampling) มีนักเรยีนจำนวน 37 คน 
 3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 

  3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ เรื ่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีค่า
ความยากง่าย ระหว่าง 0.43 - 0.60 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่ 0.47 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70   
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.57 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่ 0.27 - 0.47 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.73 
  3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่า IOC ระหว่าง 0.7 – 1 มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา ( ) ของครอนบาค เท่ากับ 0.89 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ดังนี ้

4.1 ขอหนังสือประสานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปยังโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
4.2 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ โรงเรียน บางแก้วพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
4.3 ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับ

ผังกราฟิก เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
4.4 ผู้วิจัยนำแบบทดสอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทดสอบการเรียน (Pre-test) แบบปรนัยจำนวน 20 ข้อ 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 50 นาที เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
4.5 ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี  STAR ร่วมกับผังกราฟิก โดยใช้เวลาการสอน 

10 คาบ คาบละ 50 นาท ี
4.6 เมื่อผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกครบแล้ว ทำการทดสอบวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อีกครั้งและบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 
4.7 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลทดสอบในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธี

ทางสถิติข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test dependent)  

4.8 ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟกิ 
โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน IOC 
  5.2 สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐาน ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) 
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( ) ของครอนบาค การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t - test for Dependent 
Samples) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้นำผลคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก จากนั้นนำแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มาตรวจ 
และทำการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้ค่าสถติิทดสอบทแีบบกลุ่มเดียว 

 **p < .01 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 33.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.34 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.82 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้นำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์มาตรวจ และทำการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ก่อนและหลังเรยีน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ
ทีแบบกลุ่มเดียว 

 
**p < .01 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรยีนรู้สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้าน
ผู้สอน ด้านการกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 3 

 

 

การทดลอง N  S.D. t sig 
ก่อนเรียน 37 33.92 7.339 21.140** .000 
หลังเรียน 37 51.22 5.822   

การทดลอง N X̅ S.D. t sig 
ก่อนเรียน 37 9.49 1.644 25.058** .000 
หลังเรียน 37 14.43 1.849   
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ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้ค่าสถติิทดสอบทแีบบกลุ่มเดียว 

 **p < .01 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 33.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.34 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.82 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้นำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์มาตรวจ และทำการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ก่อนและหลังเรยีน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ
ทีแบบกลุ่มเดียว 

 
**p < .01 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรยีนรู้สงูกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้าน
ผู้สอน ด้านการกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 3 

 

 

การทดลอง N  S.D. t sig 
ก่อนเรียน 37 33.92 7.339 21.140** .000 
หลังเรียน 37 51.22 5.822   

การทดลอง N X̅ S.D. t sig 
ก่อนเรียน 37 9.49 1.644 25.058** .000 
หลังเรียน 37 14.43 1.849   

 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก ในแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ X  . .S D  ระดับความพึงพอใจ อันดับ 

ด้านผูส้อน 4.69 0.48 มากที่สุด 2 
ด้านการกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.62 0.55 มากที่สุด 3 
ด้านการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 4.53 0.59 มากที่สุด 4 
ด้านประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้ 4.72 0.48 มากที่สุด 1 

รวม 4.64 0.53 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี 

STAR ร่วมกับผังกราฟิก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48  ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ด้านการ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR 
ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 
หลังการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( 4.64,  . ). 0.53X S D= =  

กิตติกรรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาและให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งของ ดร.ชุติมา ทัศโร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดวิธีการและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่ยิ่ง ตลอดจน ดร.อริสรา บุญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ กรุณาตรวจสอบแนะนำวิทยานิพนธ์นี้ จนมี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ 
ประธานกรรมการสอบและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้
แนวคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแก้วพิทยาคม ที่กรุณาอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล รวมถึงขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาง
แก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทำให้การรวบรวมข้อมูลดำเนินไปได้ด้วยดี 
     ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านกำลังใจ กำลังกายและกำลังทรัพย์ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนวิจัยสำเร็จลุล่วง 
      คุณประโยชน์ใด ๆ อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นคุณความดีของบิดา มารดา ครูอาจารย์ 
และสถาบันการศึกษาท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา มีส่วนร่วมในการวางรากฐานการศึกษาอบรมให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง 2) พัฒนาคู่มือผู้ปกครอง และ  3) ประเมินคู่มือ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 จำนวน 196 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาคู่มือ
ผู้ปกครองโดยพิจารณาค่าดัชนี   ความสอดคล้องของคู่มือ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้คู่มือ โดยผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และขั้นตอนที่ 4 
ประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา  และพัฒนาการด้านร่างกาย  2) ผลการพัฒนาคู่มือผู้ปกครอง ประกอบด้วย (1) บทที่ 1 บทนำ  (2) 
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ (3) บทที่ 3 การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง  
และ 3) ผลการประเมินคู่มือ พบว่า คู่มือมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
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Abstract  
 The objectives study were to : 1) to study the needs of parents; 2) to develop the manual, and 3) 
to assess the manual of parent in promoting early childhood educational management in schools Thachana 
Network 2. The research procedure consisted of four steps as follows. Step 1 was used to study the needs 
of parents from the sample were 196 of  parents selected by simple random sampling. The instrument used 
as a questionnaire had a reliability of 0.92. The data were analyzed by mean and standard deviation. Step 
2 was used to develop the manual which index of consistency (IOC) was evaluated by five experts and by 
fucus group of 9 experts. Step 3 was used to trial of the manual by 30 parents was obtained by purposive 
sampling. Step 4 was used to assess of the manual by 30 parents was obtained by purposive sampling. The 
instrument used as a assessment form had a reliability of 0.85 . The data were analyzed by mean and 
standard deviation. 
 The research findings were as follows. 1 )  The needs of parents in promoting early childhood 
educational management.  Overall and each aspect at a high level, ranked by highest to lowest, emotional 
and mental development, social development, Intellectual development and physical development 2) The 
development of the manual comprised (1) Introduction, (2) concept of early childhood education 
management, and (4) promoting early childhood education for parents. 3)  Assessment results of the manual 
found that the manual is suitable, possibility and usefulness Overall, it's at the highest level. 
 
Keywords : manual development, manual of parent, early childhood educational management 
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บทนำ 
 

 เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง ทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ รวมทั้งการคิดริเริ่ม และกระบวนการทั้งหมดนี้เดก็ต้องเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีความสุข การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายภาคส่วน 
มีหลายหน่วยงานท่ีจัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู
เด็ก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน (Office of the Education Council, 2017) 
 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญมากสถาบันหนึ่งในการช่วยดูแล สร้าง เสริม และกระตุ้น
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กปฐมวัยควรมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมถึงวิธีการดูแล สร้างเสริม และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือและทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เป็นความรู้
พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัยในอนาคต (Tharadol, Niwatsaiyawong, and Totemchokchaikarn, 2017) อย่างไรก็ตาม 
พ่อแม่ ผู้ปกครองในปัจจุบัน ขาดเวลา ความรู้ เจตคติ และทักษะการดูแลเลี้ยงดูเดก็เพื่อที่จะดูแลเด็กตามความตอ้งการ กระตุ้น
พัฒนาการตามวัย และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโต แข็งแรงและสมบูรณ์ อีกทั้งยังขาดความเข้าใจในการเข้าถึงการใช้
บริการปฐมวัย และทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางปฐมวัยไม่ว่าเป็นผู้ให้คำแนะนาด้านสุขภาพ และการศึกษาเพื่อประสานการ
ทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาเด็กแบบองค์รวม และสอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
และให้การช่วยเหลือเด็กอย่างทันท่วงที หากพบความผิดปกติ (Office of the Education Council, 2017)  ดังนั้น การพัฒนา
คู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน จึงเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัด
การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย และเป็นความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย  

 การวิจัยมีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and Development)  กำหนดขั้นตอนการวิจัย  4 ขั้นตอน  
ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  จำนวน 394 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 196  คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางการสุ่มตัวอย่างของ Krejecie& Morgan (1970) ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่  2 ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach Alpha Method) (Vanichbancha, 2014) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.92 
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 3.สถิติที่ใช้ ได้แก่  สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ขั้นตอนที่  2 พัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย   ในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 
2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 ดำเนินการ 3  ขั้นตอน  คือ 
 1. ขั้นที่ 1  นำผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครอง ขอบข่ายและองค์ประกอบของคู่มือ มาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างคู่มือ 
 2. ขั้นที่  2  ยกร่างโครงร่างคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ในโรงเรียน 
เครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   
 3. ขั้นที่  3 การตรวจสอบโครงร่างคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน  
เครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยการพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของคู่มือ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้คู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 โดยนำคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่าย        ท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่สร้างขึ้นให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
เครือข่ายท่าชนะ 2 จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ทดลองใช้คู่มือ เป็นระยะเวลา          1 เดือน 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2  จำนวน 394 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 30 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง 2 . 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ 
หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach Alpha Method) (Vanichbancha, 2014) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85 
  3. สถิติที่ใช้ ได้แก่  สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่าย
ท่าชนะ 2  พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา  และพัฒนาการด้านร่างกาย ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ครอบครัว
เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ปกครองมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไป
ตามวัย ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพื่อช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเด็กจะเจริญเติบโตได้มากน้อยเพียงใด มีความสามาถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาท
ของผู้ปกครองเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับแนวคิดของ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2018) 
กล่าวว่า การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคล
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 3.สถิติที่ใช้ ได้แก่  สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ขั้นตอนที่  2 พัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย   ในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 
2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 ดำเนินการ 3  ขั้นตอน  คือ 
 1. ขั้นที่ 1  นำผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครอง ขอบข่ายและองค์ประกอบของคู่มือ มาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างคู่มือ 
 2. ขั้นที่  2  ยกร่างโครงร่างคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ในโรงเรียน 
เครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   
 3. ขั้นที่  3 การตรวจสอบโครงร่างคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน  
เครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยการพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของคู่มือ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้คู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 โดยนำคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่าย        ท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ที่สร้างขึ้นให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
เครือข่ายท่าชนะ 2 จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ทดลองใช้คู่มือ เป็นระยะเวลา          1 เดือน 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2  จำนวน 394 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 30 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง 2 . 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ 
หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach Alpha Method) (Vanichbancha, 2014) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85 
  3. สถิติที่ใช้ ได้แก่  สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่าย
ท่าชนะ 2  พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา  และพัฒนาการด้านร่างกาย ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจาก ครอบครัว
เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ปกครองมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไป
ตามวัย ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพื่อช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเด็กจะเจริญเติบโตได้มากน้อยเพียงใด มีความสามาถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับบทบาท
ของผู้ปกครองเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับแนวคิดของ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2018) 
กล่าวว่า การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคล
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ในครอบครัวเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด และครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ของเด็ก สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจะเป็นส่วนสำคัญที่อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ต้องมีการทำงานร่วมกับครอบครัวและชุมชนท่ีมีรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาเด็กร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ ร่วม
รับผิดชอบสำหรับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Government Sector Audit 
and Evaluation Sub-Committee, Ministry Group 2 (2019)  ได้ศึกษาเรื่อง รายงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า  การนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล ต้องพัฒนาความเข้มแข็งจุดคานงัดที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างครอบครัวคุณภาพ      
โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว ให้ครอบครัวมีความเข้าใจและให้เวลากับการดูแลบุตร การยกระดับ
โรงเรียน พ่อแม่ และการกำหนดนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวในสถานประกอบการ   
 2. ผลการพัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาเครือข่ายท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  พบว่า คู่มือมีเนื้อหา 3 บท ได้แก่ 1) บทที่ 1 บทนำ  2) 
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ 3) บทที่ 3 การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง เป็น
เช่นนั้นอาจเนื่องมาจากคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการพัฒนาคู่มือ 
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แสดงความถูกต้อง  นำเสนอเนื้อหาท่ีกระชับ  ชัดเจน  จดจำและเข้าใจง่าย แสดงความสอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของผู้
ศึกษาคู่มือ  แสดงรูปแบบและขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมและชัดเจน แสดงลักษณะการจัดรูปเล่มที่น่าสนใจและการ
กำหนดขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม แสดงการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงเพื่อการ
สืบค้นเพิ่มเติม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tauksuban (2020) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
จัดการเรียนรวมของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา  ด้านการจัดการในบทเรียน  ด้านการออกแบบ  
และด้านรูปเล่ม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thungphloi (2020) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ด้านประโยชน์จากการนำคู่มือไปใช้ อยู่ในระดับมาก 
  

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีความต้องการในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ที่ครอบคลุม
พัฒนาการด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา  การพัฒนา
คู่มือผู้ปกครองจะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 
โดยคู่มือผู้ปกครองที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 บท ได้แก่ บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  และการส่งเสริม
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ซึ่งคู่มือท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
     กิตติกรรมประกาศ 
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นิสสรณ์ บำเพ็ญ1*  สวรรยา แสงสุข2  สุรีรัตน์ การสมเพียร3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และเพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างทักษะการ

โค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ที่ลงทะเบียน

ฝึกประสบการวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 132 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 43 คน และกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิผลของ

หลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 

แบบสอบถามทักษะด้านการโค้ช  2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการโค้ช ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและ

หลังการเรียนรู ้และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการหา t-test 

for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า1) องค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ประกอบหลัก ได้แก่ 1.1)  

องค์ประกอบด้านโครงสร้าง คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ

แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการอบรม และ 1.2) องค์ประกอบของด้านทักษะการโค้ช คือ การสร้างความสัมพันธ์ 

ความสามารถในการอธิบาย การสำรวจตรวจสอบ  และการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ  2) ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไป

ตามเกณฑ ์80/80 และ 3) ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ พบวา่ 3.1) ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนหลังเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2) ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ มีระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่

ในอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 

 This research was conducted to develop, test the efficiency and determine the effectiveness of the 

online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers. The sample group recruited form the 

students of pre-service teachers class was divided into a sample group for studies about needs and problem 

made up of one hundred and thirty two persons and used to determine the efficiency of the online training 

courses forty three persons. The sample group, used to for determine the effectiveness of the online training 

courses  with a total of thirty persons. The data was analyzed by determining percentage, mean and standard 

deviation. The pre-test and post-test learning outcomes were compared by a determining t-test for the 

dependent samples. The research findings can be summarized as follows: 1 . The online training courses to 

enhance coaching skills for pre-service teachers consisting of two elements including  1. Online training course  

(Rationale, Learning objectives, Training process, Tearning activities, Teaching material and Learning source and 

Assessment and evaluation) 2. Coaching skill ( First connect, Explain, Explore and Drive action) 2 .  According to 

the findings, the efficiency of the online training courses to enhance the creative thinking was 8 4. 77 / 8 5. 3 7 , 

which was higher than the standard criteria of 80/80. 3. The findings on the effectiveness of the online training 

courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were as follows:  3.1) The student who studied with 

t the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were found to be higher than 

the pre-test score with a statistical significance of .05 (p<.05)  with post-test score. and 3 .2 )  The student who 

studied with the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers had a high level of 

satisfaction  

 

Keywords: Online Training Courses, Coaching Skill, Pre-Service Teachers 
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บทนำ 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมีจุดเน้นที่สำคัญคือการฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น แก้ปัญหา

เป็น สามารถคิดวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่เหมาะสม มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม ทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2564) รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในกระแสโลกาภิวัตน์  ผู้เรียน

สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของข้อมูลและสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำ การนำไป

ประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ระบุถึงแผนการพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ 

การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ส่วน 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิด

เชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560)  

 การโค้ชเป็นบทบาทของผู้สอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นการช่วย

ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) การโค้ชไม่ใช่การสั่งการและ

ให้คำตอบ แต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงถาวรทั้งสภาวะจิตใจ ความคิด และพฤติกรรม โดยหลักการสำคัญของการโค้ช คือ การ

กระตุ้นศักยภาพของผู้รับการโค้ชให้สามารถหาทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง โดยโค้ชทำหน้าที่ในการสะท้อนมุมมอง และท้าทาย

ให้เกิดความคิดทที่รอบด้าน ทำให้เกิดการฝึกฝนและพัฒนาเป็นทักษะใหม่ในตัวผู้รับการโค้ช ช่วยให้เพิ่มความสามารถในการ

แก้ปัญหาด้วยตัวเอง (วิสา ฑีฆายุ, 2563) นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการวิชาชีพคร ูนอก 

นอกจากความรู้ทางวิชาการและทักษะการสอนทางวิชาการแล้ว ทักษะการโค้ช ถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียนได้ และสถานการณ์โรคระบาด (โควิด 19) ในปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้มีความจำเป็นจะต้องปรับเข้าสู่การเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมี

ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยกับนักศึกษาที่เตรียมออกฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีทักษะการโค้ชเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและใช้ในชีวติประจำวัน  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการดำเนินการวิจัยในลักษณะวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 ประชากร เป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (5 ป)ี ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 201 คน   
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 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมีจุดเน้นที่สำคัญคือการฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น แก้ปัญหา

เป็น สามารถคิดวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่เหมาะสม มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม ทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2564) รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในกระแสโลกาภิวัตน์  ผู้เรียน

สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของข้อมูลและสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำ การนำไป

ประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ระบุถึงแผนการพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ 

การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ส่วน 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิด

เชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560)  

 การโค้ชเป็นบทบาทของผู้สอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นการช่วย

ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) การโค้ชไม่ใช่การสั่งการและ

ให้คำตอบ แต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงถาวรทั้งสภาวะจิตใจ ความคิด และพฤติกรรม โดยหลักการสำคัญของการโค้ช คือ การ

กระตุ้นศักยภาพของผู้รับการโค้ชให้สามารถหาทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง โดยโค้ชทำหน้าที่ในการสะท้อนมุมมอง และท้าทาย

ให้เกิดความคิดทที่รอบด้าน ทำให้เกิดการฝึกฝนและพัฒนาเป็นทักษะใหม่ในตัวผู้รับการโค้ช ช่วยให้เพิ่มความสามารถในการ

แก้ปัญหาด้วยตัวเอง (วิสา ฑีฆายุ, 2563) นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการวิชาชีพคร ูนอก 

นอกจากความรู้ทางวิชาการและทักษะการสอนทางวิชาการแล้ว ทักษะการโค้ช ถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียนได้ และสถานการณ์โรคระบาด (โควิด 19) ในปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้มีความจำเป็นจะต้องปรับเข้าสู่การเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลนเ์พื่อพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมี

ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยกับนักศึกษาที่เตรียมออกฝึกประสบการวิชาชีพครูให้มีทักษะการโค้ชเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและใช้ในชีวติประจำวัน  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการดำเนินการวิจัยในลักษณะวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 ประชากร เป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (5 ป)ี ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 201 คน   

     1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร ์(5 ปี) ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับ 1. การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตร

ฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 2. การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ และ 3. การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลากจากประชากร 201 คน จับฉลากเพื่อการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตร

ฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ได้กลุ่มตัวอย่าง 132 คน และจับฉลากจาก 132 คนเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ จำนวน 43 คน และการหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างนี้ใช้ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgran (1970) 

(อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู โดยมีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย และ 2) 

ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของประชากร โดยการใช้แบบสอบถามที่สร้างจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีไปสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ช

ฯ ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างนี้ ใช้ตาราง

กำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgran (1970) (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูโดยดำเนินการดังนี้ 

1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูและหาความสอดคล้องของหลักสูตร

ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า 0.80-1.00 และ 2) สร้างเครื่องมือ

ประกอบการเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ และหาความเหมาะสมเครื่องมือดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้คือ 2.1) 

แผนการเรียนรู้ทักษะการโค้ชได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเนื้อหา (IOC) คือ 0.83-1.00 และ 2.2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ทักษะการโค้ชได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ 0.76 – 1.00 ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย (p) = 0.39– 0.65 ค่า

อำนาจจำแนก (r)= 0.44 – 0.59 

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู ประกอบด้วย  

     1) การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ทำการทดสอบเพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 43 คนโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

และใช้วิธีการจับฉลาก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 ทำการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Method) เป็นการทดสอบกับนักศึกษาจำนวน 3 

คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยการสังเกต สอบถามและนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ทดลองในขั้นต่อไป   

     ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก (Small Group Pilot) เป็นการทดสอบกับนักศึกษา จำนวน 10 คน 

ดำเนินการเช่นเดียวกับการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Method) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 
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     ขั้นตอนที่ 3 ทำการทดลองแบบภาคสนาม (Field Test) เป็นการทดสอบนักศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

    2) การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสรา้งทักษะการโค้ชฯ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

30 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร (Volunteers Sampling)  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับกลุ่มที่ทดสอบประสิทธิภาพ โดยใช้ 

2.1) แบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการโค้ชทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ และ 2.2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

 3.1 แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสรมิสร้างทักษะการโคช้ฯ เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนา และทำการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนข้อคำถามในการวิเคราะห์ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) 

ดังนี้ 

   คะแนน  ความหมาย 

   ระดับ 5  มีความเห็นด้วยมากที่สุด 

   ระดับ 4  มีความเห็นด้วยมาก 

ระดับ 3  มีความเห็นด้วยปานกลาง 

   ระดับ 2  มีความเห็นด้วยน้อย 

   ระดับ 1  มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม รายด้าน และรายข้อ จากการหาค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) และระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) 

ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเห็นด้วยมากที่สุด 

3.50 – 4.49 มีความเห็นด้วยมาก 

2.50 – 3.49 มีความเห็นด้วยปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีความเห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.49 มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

เกณฑ์การยอมรับความคิดเห็นต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผู้ตอบแบบมีความเห็นด้วย  

 ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกบัทักษะการโค้ช 

 ผู้วิจัยเข้าพบผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถามแล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามผ่าน

ระบบเครือข่ายไร้สายกูเกิลฟอร์ม 

  2. หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทักษะการโค้ช และ

กระบวนการการฝึกการโค้ชฯ ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ จาก

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 

X



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

713

     ขั้นตอนที่ 3 ทำการทดลองแบบภาคสนาม (Field Test) เป็นการทดสอบนักศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

    2) การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสรา้งทักษะการโค้ชฯ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

30 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร (Volunteers Sampling)  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับกลุ่มที่ทดสอบประสิทธิภาพ โดยใช้ 

2.1) แบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการโค้ชทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ และ 2.2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

 3.1 แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสรมิสร้างทักษะการโคช้ฯ เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนา และทำการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนข้อคำถามในการวิเคราะห์ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) 

ดังนี้ 

   คะแนน  ความหมาย 

   ระดับ 5  มีความเห็นด้วยมากที่สุด 

   ระดับ 4  มีความเห็นด้วยมาก 

ระดับ 3  มีความเห็นด้วยปานกลาง 

   ระดับ 2  มีความเห็นด้วยน้อย 

   ระดับ 1  มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม รายด้าน และรายข้อ จากการหาค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) และระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) 

ค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความเห็นด้วยมากที่สุด 

3.50 – 4.49 มีความเห็นด้วยมาก 

2.50 – 3.49 มีความเห็นด้วยปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีความเห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.49 มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

เกณฑ์การยอมรับความคิดเห็นต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผู้ตอบแบบมีความเห็นด้วย  

 ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกบัทักษะการโค้ช 

 ผู้วิจัยเข้าพบผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถามแล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามผ่าน

ระบบเครือข่ายไร้สายกูเกิลฟอร์ม 

  2. หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านทักษะการโค้ช และ

กระบวนการการฝึกการโค้ชฯ ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ จาก

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 

X

  3. แบบทดสอบทักษะการโค้ชฯ และบันทึกการฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ชฯ 

  4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ โครงสร้างของ

แบบสอบถามความพึงพอใจแบบปลายปิด มีลักษณะการตอบแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การ

ให้คะแนนข้อคำถามเชิงบวกในการวเิคราะห์ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) ดังนี้ 

   คะแนน  ความหมาย 

   ระดับ 5  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   ระดับ 4  มีความพึงพอใจมาก 

   ระดับ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง 

   ระดับ 2  มีความพึงพอใจน้อย 

   ระดับ 1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม    

รายด้าน และรายข้อ จากการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2560) 

   ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

   4.51 - 5.00  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

   3.51 - 4.50  มีความพึงพอใจระดับมาก 

   2.51 - 3.50  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   1.51 - 2.50  มีความพึงพอใจระดับน้อย 

   1.00 - 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การยอมรับความพึงพอใจต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 1) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) 3) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC หรือ Index of Consistency) 4) การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ
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X

X
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แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการอบรม และองค์ประกอบที่ 2  องค์ประกอบของด้านทักษะการโค้ช คือ การสร้าง

ความสัมพันธ์ ความสามารถในการอธิบาย การสำรวจตรวจสอบ และการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ   

 2. ทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการ

ทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรฯ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 

 3. การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเข้าอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร

ฝึกอบรมฯ พบว่าผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (p<.05) 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

การทดสอบ n  S.D. df t p 

ก่อนเรียน 30 17.27 1.74 29 21.158* 0.00 

หลังเรียน 30 26.03 1.56    

*มีนัยสำคญัทางสถิติ 

 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

พบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D.= 0.46) 

ตาราง 2 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

ความพึงพอใจ 
 S.D. ระดับ 

1. ทักษะการโค้ช (Coaching) 4.21 0.45 มาก 

     1.1 การสร้างความสัมพันธ์ (First Connect)  4.25 0.46 มาก 

     1.2 ความสามารถในการอธิบาย (Explain)  4.20 0.44 มาก 

     1.3 การสำรวจตรวจสอบ (Explore)  4.20 0.44 มาก 

     1.4 การกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ (Drive Action)  4.20 0.46 มาก 

2. องค์ประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training Courses)  4.21 0.47 มาก 

     2.1 หลักการและเหตุผล (Rationale 4.10 0.45 มาก 

     2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Learning objectives)  4.20 0.47 มาก 

     2.3 กระบวนการฝึกอบรม (Training process)  4.30 0.47 มาก 

     2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities)  4.25 0.47 มาก 

     2.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้ (Teaching material and learning source)  4.20 0.46 มาก 

     2.6 การวัดและประเมินผลการอบรม (Aassessment and evaluation) 4.20 0.47 มาก 

 4.21 0.46 มาก 

X

X

X
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X

X

X

 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการ

สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการโค้ช แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ กระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลและการ

สอบถามความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการโค้ชฯ จากนักศึกษาจนได้แนวทางการหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้าน

โครงสร้าง คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) กระบวนการฝึกอบรม 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สื่อและ

แหล่งเรียนรู ้และ 6) การวัดและประเมินผลการอบรม และองค์ประกอบที ่2  องค์ประกอบของด้านทักษะการโค้ช คือ 1) การสร้าง

ความสัมพันธ์ 2) ความสามารถในการอธิบาย 3) การสำรวจตรวจสอบ  และ 4) การกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ  สอดคล้องกับ 

Linder-Pelz (2014) ที่ได้ศึกษาและพบว่ากระบวนการโค้ชที่สำคัญจะต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโค้ชและผู้ถูก

โค้ชที่จะส่งผลให้ผู้ถูกโค้ชเกิดความรู้คือ การสนับสนุน การรับฟัง การตั้งคำถาม การให้ผลตอบกลับและการประเมินผล และ 

Hodge (2016) ที่ได้ศึกษาแล้วพบว่าผู ้โค้ชควรพร้อมทั้งทางด้านเนื ้อหาและวิธีการ รวมถึงความสามารถในการอธิบาย การ

ตรวจสอบและตอบข้อซักถาม รวมถึงทราบกระบวนการประเมินความพร้อมของผู้ถูกโค้ชด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Bennie 

& O’Connor (2011) ที่ได้ศึกษาและพบว่าหลักสำคัญของการโค้ชที่ด ีผู้โค้ชต้องให้ความสำคัญกับการกระตุ้นผู้ถูกโค้ชให้สามารถดึง

ศักยภาพของตนเองออกมาให้ได้ และ McComb (2013) ที่ได้ศึกษาและพบว่าความสำคัญของการโค้ชว่ามิได้เป็นเพียงแค่การ

ถ่ายทอดความรู้แต่ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน การพัฒนาทักษะการคิด การใช้ชีวิตให้กับผู้ถูกโค้ชอีกด้วย และ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 (p<.05) และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

พบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D.= 0.46) 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน 

เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

สุดารตัน  วงศยศ1* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80  2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู ข้ันตอนการวิจัยมี 4 ระยะ ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนรู 3) การทดลองใช 4) การประเมินผล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 โรงเรียน

เทศบาล 5 เดนหา ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แผนการจัดการเรียนรู รูปแบบ

การจัดการเรียนรู แบบวัดทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบ

การจัดการเรียนรู การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (Dependent sample  

t-test)  

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีชื่อเรียกวา SEASES 

Model มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.19/84.38 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80  2) ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

พบวา นักเรียนมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีกำหนด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ซึ่งมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เฉลี่ยโดยรวมเทากับ 24.96 คิดเปนรอยละ 83.19 และ 3) นักเรียน 

มีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.65, S.D. = 0.49) 
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Development of Learning Management Model Using Problem-based Learning  

with the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, 

Media and Technology Skills of  Mathayomsuksa Three Students 

 

Sudarat Wongyos1* 

 

Abstract 

The purposes of this research were; 1) to build and find efficiency of Learning Management Model to 

be effective according to the 80/80 standard, 2) to study the result using Learning Management Model, and  

3) to study the students’ satisfaction with Learning Management Model. The research processes were consisted of 

4 phases as following; 1) the study of basic data, 2) the design and development of Learning Management 

Model, 3) conducting an experiment, and 4) administering an evaluation. The research sample consisted of 

40 students who were studying in Mathayomsuksa Three at Chiang Rai Municipality School 5 during the 1st  

Semester in 2021 by Cluster Random Sampling method. Research instruments were included of 

documentary analysis forms, interview forms, teaching plan, Learning Management Model, information, 

media and technology skills test, and satisfaction questionnaire of Learning Management Model. The data 

were analyzed by using percentage, mean, standard deviation (S.D.) and the statistical test (Dependent 

sample t-test).  

The results showed that; 1) Learning Management Model Using Problem-based Learning with  

the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, Media and Technology Skills of 

Mathayomsuksa Three Students which was called ‘SEASES’ Model had got the efficiency value of E1/E2 

were equal to 83.19/84.38 and satisfied the criteria 80/80. 2) The results of Learning Management Model 

showed that the students had the posttest scores of information, media and technology skills test higher 

than the specified 70% threshold statistically significance at the .01 level with overall average was equal to 

24.96 or 83.19 percent. 3) Students who studied with Learning Management Model had overall satisfaction 

at the highest level ( =4.65, S.D.=0.49). 

 

Keywords : Learning Management Model, Using Problem-based Learning, Social Media, Digital Literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

719

Development of Learning Management Model Using Problem-based Learning  

with the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, 

Media and Technology Skills of  Mathayomsuksa Three Students 

 

Sudarat Wongyos1* 

 

Abstract 

The purposes of this research were; 1) to build and find efficiency of Learning Management Model to 

be effective according to the 80/80 standard, 2) to study the result using Learning Management Model, and  

3) to study the students’ satisfaction with Learning Management Model. The research processes were consisted of 

4 phases as following; 1) the study of basic data, 2) the design and development of Learning Management 

Model, 3) conducting an experiment, and 4) administering an evaluation. The research sample consisted of 

40 students who were studying in Mathayomsuksa Three at Chiang Rai Municipality School 5 during the 1st  

Semester in 2021 by Cluster Random Sampling method. Research instruments were included of 

documentary analysis forms, interview forms, teaching plan, Learning Management Model, information, 

media and technology skills test, and satisfaction questionnaire of Learning Management Model. The data 

were analyzed by using percentage, mean, standard deviation (S.D.) and the statistical test (Dependent 

sample t-test).  

The results showed that; 1) Learning Management Model Using Problem-based Learning with  

the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, Media and Technology Skills of 

Mathayomsuksa Three Students which was called ‘SEASES’ Model had got the efficiency value of E1/E2 

were equal to 83.19/84.38 and satisfied the criteria 80/80. 2) The results of Learning Management Model 

showed that the students had the posttest scores of information, media and technology skills test higher 

than the specified 70% threshold statistically significance at the .01 level with overall average was equal to 

24.96 or 83.19 percent. 3) Students who studied with Learning Management Model had overall satisfaction 

at the highest level ( =4.65, S.D.=0.49). 

 

Keywords : Learning Management Model, Using Problem-based Learning, Social Media, Digital Literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทำใหสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการนำเทคโนโลยีมาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จึงทำใหการจัดการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปโดยการนำเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและลดขอจำกัด รวมทั้งเปนตัวกลางที่จะถายทอดขอมูล

จากผูสอนไปยังผูเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่ตองการ อันจะนำไปสูเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา และเกิดการพัฒนา

ดานการศึกษาอยางยั่งยืน เนื่องจากสภาพการเรียนรูในปจจุบันที่มุ งเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ [1] ดังที่ วิจารณ พานิช [2] ไดกลาวถึง การเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

วานักเรียนควรเรียนจากการคนควาดวยตนเอง โดยครูชวยแนะนำและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถ

ประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได การจัดการเรียนรูในเนื้อหาควรเปนการสงเสริมความเขาใจเนื้อหาวิชาแกน

หลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ซึ่งทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีเปนทักษะ

หนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยี

มากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลายโดยอาศัย

ความรูในหลายดาน ซึ่งการรับรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลวตอบสนองกับสิ่งที่รับรูมาเปนกระบวนทัศนใหมทันที แสดงถึงการขาด

ทักษะการคิดแบบขาดวิจารณญาณ ผลที่เกิดข้ึนก็จะตกอยูภายใตการชวนเชื่อและไมสามารถกำหนดตนเองได ดังน้ัน การสราง

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีจึงเปนการสรางทักษะเพ่ือใหเกิดการเทาทันไมตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อ [3]   

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา ไดบัญญัติไวเพ่ือผลักดันใหเกิดการสนับสนุนจากรัฐบาลและสถาบันการศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีมา

จัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา อันจะสงผลใหผูเรียนมีความรู และ

ทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองได ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong learning) [4] 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เปนแนวคิดที่สำคัญอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการรูเทาทันสื่อดิจิทัลเปนความสามารถที่ผูใช

สื่อแสดงออกถึงความตระหนักตอผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน สามารถเขาใจในสิ่งที่ถูกนำไปเสนอผานสื่อสังคมออนไลน 

สามารถวิเคราะหตีความเนื้อหาสาระที่แฝงอยูในสาร สามารถประเมินคุณคาสารในสื่อสังคมออนไลน สามารถใชสื่อสังคม

ออนไลนใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ตลอดจนสามารถนำเสนอหรือเผยแพรขอมูลในมิติผูสรางสรรคเนื้อหาใหปรากฏ

ในสื่อสังคมออนไลนอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย [5] เนื่องจากผลกระทบตอพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม โดยเฉพาะผล

ที่เกิดกับตัวผูรับสื่อและสังคม โดยเฉพาะกลุมเยาวชนซึ่งเปนผูที ่มีโอกาสเขาถึงสื่อไดมากและมีความตองการที่จะแสวงหา

ขาวสารตาง ๆ ซึ ่งเนื ้อหาที ่นำเสนอสวนใหญจะเปนไปตามกลไกทางการตลาด ไมวาจะเปนการโฆษณา เกมโชว ละคร 

ภาพยนตร ศิลปน ดาราที่เนนการสรางภาพลักษณ สรางการยอมรับหรือกระแสนิยมใหกับชองหรือสื่อของตนเอง โดยมี

ประโยชนทางธรุกิจแอบแฝง รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาเกินจริง แตงเติม สรางภาพหรือบิดเบือนความจริง การนำเสนอเนื้อหา

ผานสื่อดังกลาว จึงเปนการพยายามมุงโนมนาวชวนเชื่อใหเยาวชนหลงเชื่อไปตามกลไกทางการตลาด [6] ฉะนั้น การจัด 

การเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงตองพยายามปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสรางภูมิคุมกันใหนักเรียนรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล ดังงานวิจัยของ นิสารัตน รอดบุญคง [7] ไดทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการรูเทาทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน DACIR  ซึ่งเปนขัน้ตอนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดกระบวนการ

แสวงหาขอเท็จจริงจากสื่อและแหลงที ่มาของขอมูลที่หลากหลาย โดยวิเคราะห แปลความ ตีความ ขอเท็จจริง อยางมี

วิจารณญาณ ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนในระดับดีมาก และมีทักษะ

การรูเทาทันสื่อสูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (Thinking-Based Learning) คือ การดำเนินการเรียน

การสอน โดยเนนผูสอนใชรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจากความคิด

เดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีแนวคิดวากระบวนการคิดเปนกระบวนการทางสติปญญา จำเปนตองอาศัยสิ่งเรา

และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การฝกทักษะการคิด การใชลักษณะการคิดแบบตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลาย 

จะชวยใหเกิดการคิดอยางจงใจและอยางมีเปาหมายของผูเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น [8] โดยเฉพาะการคิดแกปญหา

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เกิดการเรียนรูและสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยใชปญหาจากสถานการณจริงมาเปนตัวกระตุนใหเกิด 

การคนควาทดลองปฏิบัติดวยตนเองและเปนกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งความรูทักษะการแกปญหา ซึ่งผูสอนทำหนาที่เปนผูชี้แนะให

คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และเตรียมทรัพยากรท่ีเหมาะสมไวให [9] โดยปจจุบันการนำสื่อสังคมออนไลนที่เปนสื่อที่เขาถึง

ไดงาย รวดเร็ว และนาสนใจ เขามาเปนสื่อรวมในการจัดการเรียนรูจะทำใหผูเรียนมีสิ่งเรา และเรียนรูดวยความสนุกสนาน  

โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ไดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 พบวา นักเรียนสามารถติดตอสื ่อสารขอมูลผานเครือขาย

คอมพิวเตอรไดทุกคน เวลาที่ใชในการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนเวลาเฉลี่ยอยางนอย 4 ชั่วโมงตอวัน โดย

สวนใหญจะใชสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Instagram, Line เปนตน และนักเรียนเคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผานทางสื่อ

สังคมออนไลน นักเรียนเคยซื้อสินคาผานทางสื่อดิจิทัลตาง ๆ แลวถูกหลอกลวงทำใหเสียทรัพยสิน นักเรียนเคยหลงเช่ือขาวและ

โฆษณาที่เสนอผานทางสื่อดิจิทัลและเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ และนักเรียนไมรูเทาทันสื่อดิจิทัล ใชสื่อ

ดิจิทัลในการติดตอสื่อสารในทางท่ีผิด ทำใหเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่งจะสงผลใหเปนปญหาในสังคมวงกวาง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นถึงปญหาและความสำคัญของการเรียนรูเทาทันสื่อดิจิทัล วาเปนสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษา 

ในปจจุบัน จึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจะทำใหนักเรียนที่เรียนรูดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน เรียนรูและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน 

เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมี

ประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทัน

สื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทัน

สื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา

(Research and Development) ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการวจิัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
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นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (Thinking-Based Learning) คือ การดำเนินการเรียน

การสอน โดยเนนผูสอนใชรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่องจากความคิด

เดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีแนวคิดวากระบวนการคิดเปนกระบวนการทางสติปญญา จำเปนตองอาศัยสิ่งเรา

และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การฝกทักษะการคิด การใชลักษณะการคิดแบบตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลาย 

จะชวยใหเกิดการคิดอยางจงใจและอยางมีเปาหมายของผูเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น [8] โดยเฉพาะการคิดแกปญหา

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เกิดการเรียนรูและสรางองคความรูใหมดวยตนเอง โดยใชปญหาจากสถานการณจริงมาเปนตัวกระตุนใหเกิด 

การคนควาทดลองปฏิบัติดวยตนเองและเปนกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งความรูทักษะการแกปญหา ซึ่งผูสอนทำหนาที่เปนผูชี้แนะให

คำปรึกษา อำนวยความสะดวก และเตรียมทรัพยากรท่ีเหมาะสมไวให [9] โดยปจจุบันการนำสื่อสังคมออนไลนที่เปนสื่อที่เขาถึง

ไดงาย รวดเร็ว และนาสนใจ เขามาเปนสื่อรวมในการจัดการเรียนรูจะทำใหผูเรียนมีสิ่งเรา และเรียนรูดวยความสนุกสนาน  

โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ไดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 พบวา นักเรียนสามารถติดตอสื ่อสารขอมูลผานเครือขาย

คอมพิวเตอรไดทุกคน เวลาที่ใชในการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนเวลาเฉลี่ยอยางนอย 4 ชั่วโมงตอวัน โดย

สวนใหญจะใชสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Instagram, Line เปนตน และนักเรียนเคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผานทางสื่อ

สังคมออนไลน นักเรียนเคยซื้อสินคาผานทางสื่อดิจิทัลตาง ๆ แลวถูกหลอกลวงทำใหเสียทรัพยสิน นักเรียนเคยหลงเช่ือขาวและ

โฆษณาที่เสนอผานทางสื่อดิจิทัลและเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นผานชองทางตาง ๆ และนักเรียนไมรูเทาทันสื่อดิจิทัล ใชสื่อ

ดิจิทัลในการติดตอสื่อสารในทางท่ีผิด ทำใหเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่งจะสงผลใหเปนปญหาในสังคมวงกวาง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นถึงปญหาและความสำคัญของการเรียนรูเทาทันสื่อดิจิทัล วาเปนสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษา 

ในปจจุบัน จึงไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจะทำใหนักเรียนที่เรียนรูดวย

รูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน เรียนรูและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน 

เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมี

ประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทัน

สื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทัน

สื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและพัฒนา

(Research and Development) ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการวจิัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)  วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และความตองการของผูบริหารและ

ครูผูสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน วิธีดำเนินการ  

1) วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิ2) วิเคราะหหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) วิเคราะหการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 4) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล และ 5) สอบถามผูบริหารและครูผูสอนวิชาวิทยาการคำนวณเก่ียวกับ

ความตองการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) วัตถุประสงคเพื่อออกแบบ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 

วิธีดำเนินการ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการจัดการเรียนรู ไดแก แผนการจัดการเรียนรูและรูปแบบ

การจัดการเรียนรู 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดทักษะดานสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) นำเครื ่องมือที ่พัฒนาขึ ้นให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ นำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือ 4) นำเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 แลวนำผลขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชตาราง และการบรรยาย 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) วัตถุประสงคเพื ่อ 1) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่

พัฒนาขึ้น 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูที ่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ ่งไดมาโดยวิธีการสุ มแบบกลุ ม (Cluster Random Sampling) วิธีดำเนินการ  

1) นำรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนเนื้อหากลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) 2) ศึกษา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู  3) ศึกษาทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี 4) เปรียบเทียบทักษะ 

ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของนักเรียนหลังเรียน (Post – test) กับเกณฑรอยละ 70 ที่กำหนด และ 5) ศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาท ีและนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชตาราง และการบรรยาย 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

แลวนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที ่ถูกตองสมบูรณ วิธีดำเนินการ 1) สอบถาม 

ความคิดเห็นครูผูสอนวิชาวิทยาการคำนวณ และครูวิชาอื่น ๆ ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูที ่พัฒนาขึ้น 2) นำขอมูลที่ไดมา

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูใหมีความถูกตองสมบูรณ การวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานและนำเสนอผลการวเิคราะหขอมูล โดยใชตาราง และการบรรยาย  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทัน

สื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1.  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน 

เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ตามเกณฑ 80/80   
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     1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูทีพั่ฒนาขึ้น เรียกวา “SEASES Model” ประกอบดวย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 

ขั้นตอน ไดแก ข้ันที่ 1 ยกตัวอยางปญหา (Sample : S) ขั้นที่ 2 ขยายขอบเขตการเรียนรู (Expanation : E)  ขั้นที่ 3 วิเคราะห

ความสัมพันธเพื ่อเชื ่อมโยง (Analysis : A)  ขั ้นที ่ 4 กำหนดทางเลือกหรือเรียนรู สถานการณ (Selection : S)  ขั ้นที ่ 5

ดำเนินการ (Execution : E) และขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู (Share : S) 

     1.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model”  

 คาประสิทธิภาพ จำนวนคน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

ระหวางเรยีน/กระบวนการ (E1) 40 120 99.83 83.19 สูงกวาเกณฑ 

หลังเรียน/ผลลัพธ (E2) 40 40 33.75 84.38 สูงกวาเกณฑ 

E1/E2 = 83.19/84.38 

จากตารางที ่1 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล เพื ่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (SEASES Model)             

มีประสิทธิภาพกระบวนการเทากับ 83.19 ประสทิธิภาพผลลัพธ เทากับ 84.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธภิาพที่ตั้งไว 80/80 

2. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

   2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยขีองนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรู กับ

เกณฑรอยละ 70 ที่กำหนด ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู 

“SEASES Model” กับเกณฑรอยละ 70 

ผลการเรียน จำนวนนักเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 

หลังเรียน 40 33.75 
 

1.60 
 

22.768** 
เกณฑรอยละ 70 40 28.00 

** มีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

จากตารางที ่  2 พบวา ทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยีหลังเร ียนดวยรูปแบบการจัดการเร ียนรู  

“SEASES Model” สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีกำหนดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ผลการสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” 

ตารางที่ 3  แสดงผลการสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   S.D. รอยละ 

       ทักษะการเขาถึง 25.60 1.37 85.33 

       ทักษะการวเิคราะห 24.33 1.19 81.08 

       ทักษะการประเมินสื่อ 24.60 1.68 82.00 

       ทักษะการสรางสรรค 25.30 0.91 84.33 

คาเฉลี่ยโดยรวม 24.96 1.40 83.19 
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     1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูทีพั่ฒนาขึ้น เรียกวา “SEASES Model” ประกอบดวย ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 6 

ขั้นตอน ไดแก ข้ันที่ 1 ยกตัวอยางปญหา (Sample : S) ขั้นที่ 2 ขยายขอบเขตการเรียนรู (Expanation : E)  ขั้นที่ 3 วิเคราะห

ความสัมพันธเพื ่อเชื ่อมโยง (Analysis : A)  ขั ้นที ่ 4 กำหนดทางเลือกหรือเรียนรู สถานการณ (Selection : S)  ขั ้นที ่ 5

ดำเนินการ (Execution : E) และขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู (Share : S) 

     1.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model”  

 คาประสิทธิภาพ จำนวนคน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ความหมาย 

ระหวางเรยีน/กระบวนการ (E1) 40 120 99.83 83.19 สูงกวาเกณฑ 

หลังเรียน/ผลลัพธ (E2) 40 40 33.75 84.38 สูงกวาเกณฑ 

E1/E2 = 83.19/84.38 

จากตารางที ่1 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล เพื ่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (SEASES Model)             

มีประสิทธิภาพกระบวนการเทากับ 83.19 ประสทิธิภาพผลลัพธ เทากับ 84.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธภิาพที่ตั้งไว 80/80 

2. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

เพื่อสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

   2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยขีองนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรู กับ

เกณฑรอยละ 70 ที่กำหนด ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู 

“SEASES Model” กับเกณฑรอยละ 70 

ผลการเรียน จำนวนนักเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 

หลังเรียน 40 33.75 
 

1.60 
 

22.768** 
เกณฑรอยละ 70 40 28.00 

** มีนัยสำคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

จากตารางที ่  2 พบวา ทักษะดานสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยีหลังเร ียนดวยรูปแบบการจัดการเร ียนรู  

“SEASES Model” สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีกำหนดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.2 ผลการสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” 

ตารางที่ 3  แสดงผลการสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   S.D. รอยละ 

       ทักษะการเขาถึง 25.60 1.37 85.33 

       ทักษะการวเิคราะห 24.33 1.19 81.08 

       ทักษะการประเมินสื่อ 24.60 1.68 82.00 

       ทักษะการสรางสรรค 25.30 0.91 84.33 

คาเฉลี่ยโดยรวม 24.96 1.40 83.19 

 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทักษะการเขาถึง มีการพัฒนาทักษะเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 85.33 (x�=25.60, S.D.=1.37) 

และ ทักษะการวิเคราะห มีการพัฒนาทักษะนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.08 (x�=24.33, S.D.= 1.19)  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

รวมกับสื่อสังคมออนไลน เรื่อง การรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพ่ือสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ตารางที่ 4  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model” 

รายการประเมิน Χ  S.D. ความหมาย 

ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

ดานบรรยากาศของรูปแบบการจดัการเรียนรู 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากรูปแบบการจัดการเรียนรู 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.65 0.49 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู “SEASES Model”  

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x�=4.65, S.D.=0.49) 

อภิปรายผลการวิจัย จากขอคนพบของการวิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีไดนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู SEASES Model มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.19/84.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ัง

ไว เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นำไปสูการสรางความรูของตนเอง

ดวยกระบวนการคิดแกปญหาและการรวมมือกันเรียนรู จึงเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคลองกับ 

ธนาอร เผาชู [10] ที่ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะทางคอมพิวเตอร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา รูปแบบการจัดการ

เรียนรู (CEDUM Model) ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 90.82/87.32 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว  

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของนักเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู (SEASES Model)  

หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่กำหนดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ 

SEASES Model ทำใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูลขาวสารที่นำเสนอผานสื่อสังคมออนไลน สามารถวิเคราะหตีความเนื้อหา

สาระที่แฝงอยูได และสามารถประเมินคุณคาสารในสื่อสังคมออนไลน ซึ่งสอดคลองกับ ชนันทธิดา ประพิณ และคณะ [11] ท่ี

พบวา รูปแบบการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรโดยใชโครงงานเปนฐานรวมกับสื่อสังคมออนไลน ชวยใหนักเรียนมีทักษะการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนสูงกวา

เกณฑรอยละ 75 ท่ีกำหนดไว 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู (SEASES Model) ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรูไดนำปญหาจากสถานการณจริง เปนปจจุบัน อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน

สามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และเปนที่นิยมใชในการสื่อสารกันในปจจุบันทำใหนักเรียนมีความสนุกสนานและตื่นตัวในการ

เรียน ซึ่งสอดคลองกับ ธนดล ภูสีฤทธิ์ [12] ที่พบวา นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูผานสื่อสังคมของโดยรวมอยูในระดับมาก 
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ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (SEASES Model) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ทำใหนักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่กำหนดไวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 นักเรียนมี

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 84.38 และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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การศึกษาแบบจําลองทางความคิดของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

เรื่อง ปรากฏการณทีเ่กิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทติย โลก และดวงจันทร  

 

วรางคณา ขอบขำ0

1* และจีระวรรณ เกษสิงห12 

 

บทคัดยอ 

 การเตรียมผูเรียนใหสรางและใชแบบจำลองมีความสำคัญยิ่งในการเรียนรูวิทยาศาสตร เพราะแบบจำลองทำหนาที่เสมือน

สะพานที่เชื่อมระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและประสบการณในโลกแหงความเปนจริง แบบจำลองจึงชวยใหผูเรียนสามารถเห็น

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติในเชิงลึกและทำความเขาใจปรากฏการณนั้นได ดังนั้นงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือ

คนหาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 1 หองเรียน เรื่องปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธ

ระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร กลุมที่ศึกษาคอืนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 27 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรี

ลวนขนาดใหญของรัฐแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดแบบจำลองทาง

ความคิด ซึ่งประกอบดวยขอคำถามปลายเปดจำนวน 4 ขอ ตามเรื่องยอย 4 เรื่อง ไดแก 1) ขางขึ้น ขางแรม 2) แรงไทดัล 3) น้ำขึ้น 

น้ำลง และ 4) น้ำเกิด น้ำตาย วิเคราะหคำตอบของนักเรียนดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหาท่ีจัดกลุมตามเกณฑรูบริคเปน 5 กลุม ไดแก 

1) แบบจําลองทางความคิดสอดคลอง 2) แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวน 3) แบบจําลองทางความคิดสอดคลอง

บางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน 4) แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง และ 5) ไมแสดงแบบจําลองทางความคิด ผลการวิจยัชี้

วานักเรียนสวนใหญมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง (50.93%) โดยเฉพาะในเรื่องน้ำขึ้น 

น้ำลง (66.67 %) และขางขึ้น ขางแรม (55.56 %) รองลงมาพบวานักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทาง

ความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน (35.19%) ผลการวิจัยนี้เสนอแนะวาครูควรจัดการเรียนรูท่ีเปดพื้นท่ีให

นักเรียนไดแสดง สราง ทดสอบ และปรับปรุงแบบจําลองของตนเอง เพ่ือนำมาสูการสรางคำอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ  

 

คำสำคัญ : แบบจำลอง แบบจำลองทางความคิด การสรางแบบจำลอง ดาราศาสตร 
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The Study of Grade 9 Students’ Mental Models on Natural Phenomena  

Influenced by the Sun - Earth - Moon Interaction 

 

Warangkana Khobkham1* and Jeerawan Ketsing2 

Abstract 

 Preparing learners to use and construct models is important skill for learning science because model 

functions to be a bridge between scientific theories and real world experiences. Model helps learners to look 

insight the natural phenomena and make sense of it. Thus, this qualitative study aims to explore a class of grade 

9 students’ mental models in the topic of Natural Phenomena Influenced by the Sun-Earth-Moon Interaction. 

The participants were 27 ninth graders of a large girl public high school in Bangkok. The children were 

purposefully selected. Data were collected from a test of mental model, which involved 4 items of open-ended 

questions with regard to 4 topics: Lunar's Phases, Tidal Force, Tide, Spring tides and Neap tides. The data were 

analyzed via content analysis that categorized the students’ answers into five rubric categories: Consistent 

mental model, Partial consistent mental model, Partial consistent & inconsistent mental model, Inconsistent 

mental model, and No expression mental model. Findings illustrate that the majority of the children was in 

‘inconsistent mental model’ ( 50.93%) , particularly in topic of Tide (66.67%) and Lunar’s Phases (55.56%). The 

rest of the children presented ‘partial consistent & inconsistent mental model’ (35.19%). These findings suggest 

that teachers should design learning activities that open space for children to express, construct, test, and 

modify their models as means to formulate sound explanation about the natural phenomena.   

 

Keywords : Model, Mental Model, Modelling, Astronomy 
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บทนำ 

 แบบจำลอง (Model) เปนสิ่งมีความสำคัญมากในการสราง การทดสอบ การเผยแพร และการยอมรับองคความรูทาง

วิทยาศาสตร [9] โดยแบบจำลองทำหนาที่เปนเหมือนสะพานท่ีเชื่อมระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและประสบการณที่เกิดขึ้นใน

โลกแหงความเปนจริง แบบจำลองชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถมองเห็นภาพของปรากฏการณท่ีศึกษาหรือทำการสังเกต

ปรากฎการณดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น นักวิทยาศาสตรใชแบบจำลองเพื่อเปรียบเทียบกับความเปนจริงที่สังเกตได ทำใหเห็นสิ่งที่เปน

นามธรรมสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น [8] แบบจำลองยังถูกใชเพื่ออธิบายปรากฏการณที่ซับซอน [13] ซึ่งการใชและการสราง

แบบจำลองนับเปนพื ้นฐานสำหรับของการสรางคำอธิบายทางวิทยาศาสตร และการทำนายปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี

นักวิทยาศาสตรสนใจ [10] โดยการสรางแบบจำลองที่สรางขึ้นจะมีความเปนอิสระ อาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ และเปนตัวแทน

นามธรรม รวมถึงใชสำหรับแสดงความสัมพันธ [10] ซึ ่งการสรางและใชแบบจำลองถือเปนเปาหมายสำคัญของการเรียนรู

วิทยาศาสตร ที่ถูกกำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูหรือหลักสูตรวิทยาศาสตรของหลายประเทศทั่วโลก [1] ดังนั้นการพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถสรางและใชแบบจำลองจึงมีความสำคัญย่ิงในการเรียนรูวิทยาศาสตร   

 Johnson-Laird (1983) นักปรัชญาดานภาษาและการใหเหตุผลชาวอังกฤษ ไดแบงแบบจำลองออกเปน 2 ประเภทหลัก 

คือ แบบจำลองความคิดเชิงกายภาพ (Physical Mental Model) ซึ่งแบบจำลองทางกายภาพ เปนแบบจำลองที่เปนภาพหรือ

รูปธรรม ขณะท่ีแบบจำลองอีกประเภทหนึ่งคือแบบจำลองทางความคิด (Mental model) ซึ่งแบบจำลองทางความคิดเปนตัวแทน

ทางความคิดท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล โดยปกติผูอ่ืนไมสามารถเขาถึงได แตสามารถนำเสนอใหผูอ่ืนรับรูได โดยผานการสื่อสารในหลาย

รูปแบบ เชน ทาทาง คำพูด ภาพวาด สัญลักษณ เปนตน ซึ่งเราเรียกแบบจำลองที่สื่อสารออกมานี้วา แบบจำลองที่แสดงออก 

(Expressed model) และถาหากแบบจำลองที่แสดงออกนี้ไดถูกทดสอบวาสามารถอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติไดดีและเปน

ท่ียอมรับในหมูนักวิทยาศาสตร แบบจำลองนีจ้ะเรียกวา แบบจำลองทางวิทยาศาสตร (Scientific model) 

อยางไรก็ตาม จากประสบการณของผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนระยะเวลา 4 ป 

เมื่อไดสอนเนื้อดาราศาสตร ที่ไดถูกกำหนดไวในสาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ซึ่งเปนสาระหลักของวิชาวิทยาศาสตร

พื ้นฐาน ที ่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยมีแนวคิดหลักประกอบดวยเรื ่องแรงโนมถวงระหวางดวงอาทิตยกับดาวบริวาร 

ปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร เทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชน ซึ่งหลักสูตรได

กำหนดใหมีการเรียนการสอนเรื่องนี้ในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกชวงชั้น [1] ผูวิจัยพบวาแบบจำลองทาง

ความคิดของนักเรียนท่ีแสดงออกมีความแตกตางจากแบบจำลองทางวิทยาศาสตร แมหลังเรียนแลวก็ตาม สอดคลองกับงานวิจัย

ของวราภา สุสิงหรัตน (2561) ที่ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองทางความคิดและทักษะการโตแยงทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบจำลองเปนฐานรวมกับการโตแยง และพบวากอนการจัดการเรียนรู นักเรียน

ไมมีแบบจำลองทางความคิดที่ถูกตองในทุกสถานการณ และงานวิจัยของ วริษฐา รัตนพันธุจักร (2561) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนา

แบบจำลองทางความคิดเรื่องยีนและโครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน พบวา

กอนเรียนของนักเรียนมากกวารอยละ 60 มีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจำลองถูกตองแตไมสมบูรณ ไดแก เรื่องการแบง

เซลลแบบ ไมโอซิส รูปรางของโครโมโซม ลักษณะของโครโมโซม ความสัมพันธระหวางยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซม และ 

องคประกอบทางเคมีและโครงสรางของดีเอ็นเอ ซ่ึงแบบจำลองทางความคิดท่ีคลาดเคลื่อนเกิดจากความรูและประสบการณเดิมของ

นักเรียน 

  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสำรวจแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องปรากฏการณที่เกิด

จากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โดยผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนสำหรับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา 
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วิธีการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เรื่องปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย 

โลก และดวงจันทร ตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแบบจาํลองทางความคิดในรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องปรากฏการณท่ี

เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) นี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองทางความคิดใน

รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน รวมกับสื่อความ

เปนจริงเสริม โดยในบทความวิจัยนี้ ผูวิจัยในฐานะครูประจำการผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรตองการสำรวจแบบจำลองทางความคิด

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนำขอมูลไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีแบบจำลองท่ี

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตรตอไป 

 กลุมที่ศึกษา 

กลุมที่ศึกษา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสตรีลวน 

ขนาดใหญแหงหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 27 คน ซึ่งได

จากการเลือกแบบเจาะจงจากหองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน โดยกอนเก็บขอมูลงานวิจัย นักเรียนไมเคยผานการเรียนการสอนท่ี

เนนการพัฒนาแบบจำลองทางความคิด ดังนั้นแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนที่ปรากฏในผลการวิจัยนี้เกิดจากความรูและ

ประสบการณเดิมของนักเรียน ในบทความนี้ผูวิจัยใชรหัส S เพื่อแทนนักเรียนรายบุคคล และตามดวยตัวเลข 01-27 เพื่อใหเปนไป

ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และ

ดวงจันทร คือ แบบวัดแบบจำลองทางความคิด ซึ่งประกอบดวยขอคำถามปลายเปด จำนวน 4 ขอ ตามเรื่องยอย 4 เรื่อง ไดแก (1) 

ขางขึ้น ขางแรม (2) แรงไทดัล (3) น้ำขึ้น น้ำลง และ (4) น้ำเกิด น้ำตาย ตามลำดับ มีเกณฑการวิเคราะหคำตอบของนักเรียนดัง

แสดงในตารางที่ 1 แบบวัดแบบจำลองทางความคิดและเกณฑการประเมินไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและความ

ตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร 2 ทาน และครูผูเชี่ยวชาญ

การสอนวิชาฟสิกส วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 1 ทาน จากนั้นไดทำการปรับปรุงแกไขแบบวัดและเกณฑตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมที่คลายคลึงกับกลุมที่ศึกษาเพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและเวลาในการทำ

แบบวัด กอนนำไปใชจริงกับกลุมท่ีศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมท่ีศึกษาจำนวน 27 คน โดยขอใหนักเรียนทำแบบวัดจำลองทางความคิด 

เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร  ในเดือนธันวาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ทำการสอนแบบออนไลนผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนใชเวลาทำแบบวัด 2 คาบเรียน    
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โลก และดวงจันทร ตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแบบจาํลองทางความคิดในรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องปรากฏการณท่ี

เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) นี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองทางความคิดใน

รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน รวมกับสื่อความ

เปนจริงเสริม โดยในบทความวิจัยนี้ ผูวิจัยในฐานะครูประจำการผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรตองการสำรวจแบบจำลองทางความคิด

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อนำขอมูลไปใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีแบบจำลองท่ี

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตรตอไป 

 กลุมที่ศึกษา 

กลุมที่ศึกษา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสตรีลวน 

ขนาดใหญแหงหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 27 คน ซึ่งได

จากการเลือกแบบเจาะจงจากหองเรียนที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน โดยกอนเก็บขอมูลงานวิจัย นักเรียนไมเคยผานการเรียนการสอนท่ี

เนนการพัฒนาแบบจำลองทางความคิด ดังนั้นแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนที่ปรากฏในผลการวิจัยนี้เกิดจากความรูและ

ประสบการณเดิมของนักเรียน ในบทความนี้ผูวิจัยใชรหัส S เพื่อแทนนักเรียนรายบุคคล และตามดวยตัวเลข 01-27 เพื่อใหเปนไป

ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และ

ดวงจันทร คือ แบบวัดแบบจำลองทางความคิด ซึ่งประกอบดวยขอคำถามปลายเปด จำนวน 4 ขอ ตามเรื่องยอย 4 เรื่อง ไดแก (1) 

ขางขึ้น ขางแรม (2) แรงไทดัล (3) น้ำขึ้น น้ำลง และ (4) น้ำเกิด น้ำตาย ตามลำดับ มีเกณฑการวิเคราะหคำตอบของนักเรียนดัง

แสดงในตารางที่ 1 แบบวัดแบบจำลองทางความคิดและเกณฑการประเมินไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางและความ

ตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร 2 ทาน และครูผูเชี่ยวชาญ

การสอนวิชาฟสิกส วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 1 ทาน จากนั้นไดทำการปรับปรุงแกไขแบบวัดและเกณฑตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมที่คลายคลึงกับกลุมที่ศึกษาเพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและเวลาในการทำ

แบบวัด กอนนำไปใชจริงกับกลุมท่ีศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมท่ีศึกษาจำนวน 27 คน โดยขอใหนักเรียนทำแบบวัดจำลองทางความคิด 

เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร  ในเดือนธันวาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ทำการสอนแบบออนไลนผานโปรแกรม Google Meet นักเรียนใชเวลาทำแบบวัด 2 คาบเรียน    

 5 

(100 นาที) และสงแบบวัดกลับมาใหผูวิจัยผานทาง Google Classroom โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหนักเรียนทราบวาคำตอบของนักเรียน

ในแบบวัดไมมีผลตอคะแนนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร แตผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดนีไ้ปใชเพื่อออกแบบการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับผูเรียนในอนาคตตอไป  

 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำคำตอบของนักเรียนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามเกณฑรูบริคท่ีจัด

กลุมคำตอบของนักเรียนออกเปน 5 กลุม ดังตารางที่ 1 ซึ่งแบงตามกรอบแนวคิดของ Chi and Roscoe (2002) โดยการวิเคราะห

เริ่มจากการอานคำตอบของนักเรียนรายบุคคลไปทีละขอเพื่อดูภาพรวมของคำตอบทั้งหมดของหอง และอานคำตอบรอบที่สองโดย

ละเอียดเพื่อตีความและทำการจัดกลุมคำตอบของนักเรียนตามเกณฑที่กำหนดไว โดยในการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อจัดกลุมคำตอบ

ของนักเรียนนี้ ผูวิจัยไดใชเทคนิค inter-rater agreement check [11]  โดยทำการสุมแบบวัดของนักเรียนออกมารอยละ 10 ของ

กลุมท่ีศึกษา คือ 3 ฉบับ จาก 27 ฉบับ แลวนำแบบวัดที่สุมไดพรอมเกณฑใหเพื่อนครูท่ีมีประสบการณการสอนเรื่อง ปฏิสัมพันธ

ระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร ทำการวิเคราะหแบบอิสระตามเกณฑท่ีผูวิจัยกำหนดอยางอิสระ (แยกกันวิเคราะห) จากนั้น

นำผลการวิเคราะหมาอภิปรายรวมกัน จนกวาจะเกิดความเขาใจตรงกันในการตีความคำตอบของนักเรียน เมื่อไดขอสรุปเรื่องการ

ตีความคำตอบของนักเรียนแลว จากนั้นผูวิจัยจึงทำการวิเคราะหคำตอบของนักเรียนที่เหลือทั้งหมดดวยตนเอง เสร็จแลวทำการ

คำนวณหาความถี่และรอยละของนักเรียนรายขอในแตละกลุมคำตอบ จากนั้นสงผลการวิเคราะหใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลซ้ำอีกครั้ง และทำการวิเคราะหใหมในขอท่ีมีความผิดปกติในการตีความขอมูล   

 

ตารางที่ 1 เกณฑรูบริคในการจำแนกแบบจำลองทางความคิดของนักเรียน ตามกรอบแนวคิดของ Chi and Roscoe (2002) 

ประเภทแบบจำลองทางความคิด (Category) ความหมาย 

แบบจําลองทางความคิดสอดคลอง  

(Consistent mental model; CM) 

น ักเร ียนสามารถวาดภาพแบบจำลองปรากฏการณได และเข ียน

สวนประกอบของแบบจำลองไดสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร  

แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวน  

(Partial consistent mental model; PM) 

นักเรียนสามารถวาดภาพแบบจําลองปรากฏการณและเขียนสวนประกอบ

ของแบบจำลองไดสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตรบางสวน 

แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและ

คลาดเคลื่อนบางสวน (Partial consistent & 

inconsistent mental model; PM & IM) 

นักเรียนสามารถวาดภาพแบบจำลองปรากฏการณและเขียนสวนประกอบ

ของแบบจำลองไดสอดคลองบางสวน และมีอยางนอย 1 สวนของ

แบบจำลองท่ีไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง  

(Inconsistent mental model; IM) 

นักเรียนวาดภาพแบบจำลองปรากฏการณและเขียนสวนประกอบของ

แบบจำลองไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

ไมแสดงแบบจําลองทางความคิด  

(No expression mental model; NM) 

นักเรียนไมวาดภาพ ไมเขียนอธิบายขอมูลใด ๆ หรือเขียนคำตอบใน

ลักษณะทวนคําถาม หรือแสดงแบบจําลองที่ไมเกี่ยวของกับแบบจําลอง

ทางวิทยาศาสตร 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหคำตอบของนักเรียนในแบบวัดแบบจำลองทางความคิด เรื่อง ปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และ

ดวงจันทร แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งจากตารางจะเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ มีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุม
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แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง (รอยละ 50.93) โดยเฉพาะในเร่ืองน้ำขึ้น น้ำลง (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ ขางขึ้น ขางแรม 

(รอยละ 55.56) และ น้ำเกิด น้ำตาย (รอยละ 51.93) ตามลำดับ รองลงมาพบวานักเรียนรอยละ 35.19 มีแบบจำลองทางความคิด

อยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน โดยตัวอยางแบบจำลองทางความคิดของนักเรียน 

แสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละของนักเรียนในแตละกลุมแบบจำลอง เรื่องปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย 

โลก และดวงจันทร  

 n=27 

เรื่องยอย 
ความถ่ีและรอยละของนักเรยีนในแตละกลุมแบบจำลอง  

CM PM  PM & IM  IM NM 

ขางขึ้น ขางแรม 
0 

(0.00) 

10 

(37.04) 

2 

(7.41) 

15 

(55.56) 

0 

(0.00) 

แรงไทดัล 
0 

(0.00) 

16 

(59.26) 

2 

(7.41) 

8 

(29.63) 

1 

(3.70) 

น้ำขึ้น น้ำลง 
0 

(0.00) 

3 

(11.11) 

6 

(22.22) 

18 

(66.67) 

0 

(0.00) 

น้ำเกิด น้ำตาย 
1 

(3.70) 

9 

(33.33) 

3 

(11.11) 

14 

(51.93) 

0 

(0.00) 

รอยละโดยเฉลี่ยของนักเรียน 0.93 35.19 12.03 50.93 0.93 

 

หมายเหตุ:  CM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลอง  PM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวน    

PM & IM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน  

IM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง  NM หมายถึง ไมแสดงแบบจําลองทางความคดิ 
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แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง (รอยละ 50.93) โดยเฉพาะในเร่ืองน้ำขึ้น น้ำลง (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ ขางขึ้น ขางแรม 

(รอยละ 55.56) และ น้ำเกิด น้ำตาย (รอยละ 51.93) ตามลำดับ รองลงมาพบวานักเรียนรอยละ 35.19 มีแบบจำลองทางความคิด

อยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน โดยตัวอยางแบบจำลองทางความคิดของนักเรียน 

แสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละของนักเรียนในแตละกลุมแบบจำลอง เรื่องปรากฏการณที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย 

โลก และดวงจันทร  

 n=27 

เรื่องยอย 
ความถ่ีและรอยละของนักเรยีนในแตละกลุมแบบจำลอง  

CM PM  PM & IM  IM NM 

ขางขึ้น ขางแรม 
0 

(0.00) 

10 

(37.04) 

2 

(7.41) 

15 

(55.56) 

0 

(0.00) 

แรงไทดัล 
0 

(0.00) 

16 

(59.26) 

2 

(7.41) 

8 

(29.63) 

1 

(3.70) 

น้ำขึ้น น้ำลง 
0 

(0.00) 

3 

(11.11) 

6 

(22.22) 

18 

(66.67) 

0 

(0.00) 

น้ำเกิด น้ำตาย 
1 

(3.70) 

9 

(33.33) 

3 

(11.11) 

14 

(51.93) 

0 

(0.00) 

รอยละโดยเฉลี่ยของนักเรียน 0.93 35.19 12.03 50.93 0.93 

 

หมายเหตุ:  CM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลอง  PM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวน    

PM & IM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน  

IM หมายถึง แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลอง  NM หมายถึง ไมแสดงแบบจําลองทางความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

ตารางที่ 3 ตัวอยางแบบจำลองทางความคิดของนักเรียน เรื่อง น้ำเกิด น้ำตาย  

 

ตัวอยางคำตอบของนักเรียน 
ผลการจัดกลุม

แบบจำลอง 
การตีความของผูวจิัย 

 

แบบจําลองทาง

ความคิดสอดคลอง 

(Consistent 

mental model; 

CM) 

นักเรียน S12 สามารถวาดภาพแบบจำลอง

ปรากฎการณการเกิดน้ำเกิด น้ำตายไดถูกตอง 

และเขียนอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณได

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

 

 

แบบจําลองทาง

ความคิดสอดคลอง

บางสวน (Partial 

consistent mental 

model; PM) 

นักเรียน S13 สามารถวาดภาพแบบจำลอง

ปรากฎการณการเก ิดน ้ำเก ิด น ้ำตายได

สอดคล องบางส วนก ับแบบจำลองทาง

วิทยาศาสตร ดังนี้ “วันน้ำเกิด น้ำตายสงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบนผิวโลก โดย

ทำใหระดับน้ำข ึ ้นสูงสุด และระดับน้ำลง

ต่ำสุด” โดยนักเรียนไมไดระบุอยางชัดเจนวา 

“วันแรม 15 ค่ำ และขึ้น 15 ค่ำ ตำแหนงของ

ดวงจันทรจะโคจรมาอยูในแนวเสนเดียวกับ

ดวงอาทิตย สงผลใหแรงไทดัลจากดวงอาทิตย

เสริมแรงกับดวงจันทร ระดับน้ำขึ้นสูงสุด และ

ลงต่ำสุดแตกตางกันมาก ซึ่งระดับน้ำขึ ้นสูง

มากกว าปกต ิ เร ียกว า ว ันน ้ำเก ิด ส วน

ประมาณวันแรม 8 ค่ำและขึ้น 8 ค่ำ ตำแหนง

ของดวงจันทรจะโคจรมาอยูในแนวตั้งฉากกับ

ดวงอาทิตย ซึ่งแรงไทดัลไมเสริมกัน ระดับน้ำ

จึงขึ ้นสูงสุดและลงต่ำสุดไมแตกตางกัน ซึ่ง

ระดับน้ำขึ้นสูงนอยกวาปกติ เรียกวา วันน้ำ

ตาย” 
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ตัวอยางคำตอบของนักเรียน 
ผลการจัดกลุม

แบบจำลอง 
การตีความของผูวจิัย 

 

แบบจําลองทาง

ความคิดสอดคลอง

บางสวนและ

คลาดเคล่ือนบางสวน 

(Partial consistent 

& inconsistent 

mental model; 

PM & IM) 

นักเรียน S19 สามารถวาดภาพแบบจำลอง

ปรากฎการณการเกิดน้ำตายไดสอดคลองกับ

แบบจำลองทางวิทยาศาสตร แตไมไดวาด

ภาพแบบจำลองปรากฏการณน้ำเกิด และได

เขียนบรรยายปรากฏการณการเกิดน้ำตายที่

ไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

ดังนี้ “ดวงจันทรใกลโลกเกินไป น้ำเลยลด ทำ

ใหกุงตาย”  

 

แบบจําลองทาง

ความคิดไม

สอดคลอง

(Inconsistent 

mental model; 

IM) 

น ั ก เ ร ี ย น  S06 ว า ด ภ า พ แ บ บ จ ำ ล อ ง

ปรากฎการณการเกิดน้ำเกิด น้ำตาย และ

เขียนอธิบายปรากฏการณคลาดเคลื่อน ไม

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

ดังนี้ “น้ำเกิดระดับน้ำไมสูงมาก กุงรอด น้ำ

ตายระดับน้ำสูงมาก กุงตาย” 

 

 จากขอคนพบท่ีวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดไม

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร ในเรื่องปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร สาเหตุ

ที ่เปนเชนนี ้อาจเพราะเนื้อหามีความเปนนามธรรมสูง นักเรียนตองใชจินตนาการในการทำความเขาใจความเชื ่อมโยงของ

ปรากฎการณที่เกิดขึ ้นกับปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โดยเฉพาะเรื ่องน้ำขึ้น น้ำลง พบวานักเรียนมี

แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลองมากที่สุด นักเรียนมีความเขาใจวาปรากฏการณน้ำขึ้น น้ำลง คือการที่น้ำขึ้นสูงและลดต่ำลง 

เทานั้น และเรื่องขางขึ้น ขางแรม นักเรียนรับรูการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวันของดวงจันทรจากประสบการณเดิมที่นักเรียนเคย

สังเกตเห็น แตนักเรียนไมสามารถวาดภาพแบบจำลองและเขียนอธิบายไดวาเพราะเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณดังกลาว รองลงมา

พบวานักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน โดยเฉพาะ

เรื่องแรงไทดัล โดยนักเรียนสวนมากมีความเขาใจวาคือแรงโนมถวง แตไมสามารถอธิบายไดวาแรงนี้มีความสัมพันธกับโลกและดวง

จันทรอยางไร ผลการวิจัยท่ีพบในงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติการต ไชยโคตร (2562) ท่ีพบวา กอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู นักเรียนมักมีแบบจำลองทางความคิดที่คอนขางหลากหลาย ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมแบบจำลองทางความคิดไมถูกตอง และ

งานวิจัยของ ศราวุธ แทนจินดารัตน (2559) ท่ีพบวาจากการศึกษาแบบจำลองทางความคิดกอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 เร่ืองพันธะโคเวเลนต พบนักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตรนอยท่ีสุด และสอดคลอง

กับ อนุพงศ ไพรศรี (2560) ท่ีสำรวจแบบจำลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียน และพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลอง

ทางความคิดไมสอดคลองตามแบบจําลองทางวิทยาศาสตรในทุกประเด็น อยางไรก็ตามขอคนพบของงานวิจัยกอนหนาที่กลาวมา

ไมไดทำการศึกษา เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร ซ่ึงมีลักษณะเนื้อหาแตกตางจาก

งานวิจัยกอนหนา ท่ีทำในรายวิชาเคมีที่มีขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา แตงานวิจัยนี้ทำในเนื้อหาดาราศาสตร ซึ่งนักเรียน

สามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ และปรากฎการณที่เกิดไดอยางชัดเจน แตนักเรียนไมอาจคิดเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย 

โลก และดวงจันทร อาจเพราะเปนแรงโนมถวงที่นักเรียนมองไมเห็น และปฏิสัมพันธของปรากฎการณมีขนาดใหญและใชเวลา

ยาวนานเกินกวาท่ีสายตาของมนุษยจะตรวจจับและรับรูไดท้ังหมด 
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ตัวอยางคำตอบของนักเรียน 
ผลการจัดกลุม

แบบจำลอง 
การตีความของผูวจิัย 

 

แบบจําลองทาง

ความคิดสอดคลอง

บางสวนและ

คลาดเคล่ือนบางสวน 

(Partial consistent 

& inconsistent 

mental model; 

PM & IM) 

นักเรียน S19 สามารถวาดภาพแบบจำลอง

ปรากฎการณการเกิดน้ำตายไดสอดคลองกับ

แบบจำลองทางวิทยาศาสตร แตไมไดวาด

ภาพแบบจำลองปรากฏการณน้ำเกิด และได

เขียนบรรยายปรากฏการณการเกิดน้ำตายที่

ไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

ดังนี้ “ดวงจันทรใกลโลกเกินไป น้ำเลยลด ทำ

ใหกุงตาย”  

 

แบบจําลองทาง

ความคิดไม

สอดคลอง

(Inconsistent 

mental model; 

IM) 

น ั ก เ ร ี ย น  S06 ว า ด ภ า พ แ บ บ จ ำ ล อ ง

ปรากฎการณการเกิดน้ำเกิด น้ำตาย และ

เขียนอธิบายปรากฏการณคลาดเคลื่อน ไม

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

ดังนี้ “น้ำเกิดระดับน้ำไมสูงมาก กุงรอด น้ำ

ตายระดับน้ำสูงมาก กุงตาย” 

 

 จากขอคนพบท่ีวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดไม

สอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร ในเรื่องปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร สาเหตุ

ที ่เปนเชนนี ้อาจเพราะเนื้อหามีความเปนนามธรรมสูง นักเรียนตองใชจินตนาการในการทำความเขาใจความเชื ่อมโยงของ

ปรากฎการณที่เกิดขึ ้นกับปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โดยเฉพาะเรื ่องน้ำขึ้น น้ำลง พบวานักเรียนมี

แบบจําลองทางความคิดไมสอดคลองมากที่สุด นักเรียนมีความเขาใจวาปรากฏการณน้ำขึ้น น้ำลง คือการที่น้ำขึ้นสูงและลดต่ำลง 

เทานั้น และเรื่องขางขึ้น ขางแรม นักเรียนรับรูการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวันของดวงจันทรจากประสบการณเดิมที่นักเรียนเคย

สังเกตเห็น แตนักเรียนไมสามารถวาดภาพแบบจำลองและเขียนอธิบายไดวาเพราะเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณดังกลาว รองลงมา

พบวานักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน โดยเฉพาะ

เรื่องแรงไทดัล โดยนักเรียนสวนมากมีความเขาใจวาคือแรงโนมถวง แตไมสามารถอธิบายไดวาแรงนี้มีความสัมพันธกับโลกและดวง

จันทรอยางไร ผลการวิจัยท่ีพบในงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติการต ไชยโคตร (2562) ท่ีพบวา กอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู นักเรียนมักมีแบบจำลองทางความคิดที่คอนขางหลากหลาย ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมแบบจำลองทางความคิดไมถูกตอง และ

งานวิจัยของ ศราวุธ แทนจินดารัตน (2559) ท่ีพบวาจากการศึกษาแบบจำลองทางความคิดกอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 เร่ืองพันธะโคเวเลนต พบนักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตรนอยท่ีสุด และสอดคลอง

กับ อนุพงศ ไพรศรี (2560) ท่ีสำรวจแบบจำลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียน และพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบจําลอง

ทางความคิดไมสอดคลองตามแบบจําลองทางวิทยาศาสตรในทุกประเด็น อยางไรก็ตามขอคนพบของงานวิจัยกอนหนาที่กลาวมา

ไมไดทำการศึกษา เรื่อง ปรากฏการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร ซ่ึงมีลักษณะเนื้อหาแตกตางจาก

งานวิจัยกอนหนา ท่ีทำในรายวิชาเคมีที่มีขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา แตงานวิจัยนี้ทำในเนื้อหาดาราศาสตร ซึ่งนักเรียน

สามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ และปรากฎการณที่เกิดไดอยางชัดเจน แตนักเรียนไมอาจคิดเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย 

โลก และดวงจันทร อาจเพราะเปนแรงโนมถวงที่นักเรียนมองไมเห็น และปฏิสัมพันธของปรากฎการณมีขนาดใหญและใชเวลา

ยาวนานเกินกวาท่ีสายตาของมนุษยจะตรวจจับและรับรูไดท้ังหมด 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 สวนใหญมีแบบจำลองทางความคิดเรื ่องปรากฏการณที ่เกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร อยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะในเรื ่องยอย น้ำขึ ้น น้ำลง ที ่พบวามีจำนวนนักเรียนที่มีแบบจําลองทางความคิดไมสอดคลองกับแบบจำลองทาง

วิทยาศาสตรมากท่ีสุด โดยนักเรียนเชื่อวาปรากการณการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง ไมเกี่ยวของกับแรงโนมถวงของโลกและดวงจันทรกระทำ

ตอกัน รองลงมาพบวานักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดอยูในกลุมแบบจําลองทางความคิดสอดคลองบางสวนและคลาดเคลื่อน

บางสวน โดยเฉพาะในเรื่องแรงไทดัล  

ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวานักเรียนสวนใหญมีแบบจำลองทางความคิดไมสอดคลองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร ใน

เรื ่อง ปรากฏการณที ่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โดยนักเรียนสวนใหญไมสามารถวาดภาพ

แบบจำลองและอธิบายแบบจำลองที่ตัวเองวาดขึ้นได และมีนักเรียนบางสวนสามารถวาดภาพแบบจำลองไดถูกตอง แตไมสามารถ

อธิบายปรากฏการณได แสดงใหเห็นวานักเรียนยังขาดการเชื่องโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและประสบการณท่ีเกิดขึ้นจริง งานวิจัยนี้

จึงเสนอแนะวาในการจัดการเรียนรูครูควรเนนใหนักเรียนไดฝกฝนการแสดง การสราง การทดสอบ และการปรับปรุงแบบจําลอง

ทางความคิดของตนเองเพื่อใหสามารถอธิบายปรากฎการณทางธรรมชาติไดดีขึ้น โดยอาจเลือกใชสื่ออินเตอรแอ็กทีฟซิมูเลชัน สื่อ

ความจริงเสมือน หรือสถานการณจำลองท่ีสามารถแสดงปรากฏการณใหนักเรียนเห็นไดอยางเปนรูปธรรม  

 2. จากตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตรของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ มาตรฐาน ว 3.1 ตัวชี้วัดที่ 3 ที่กำหนดใหนักเรียนสรางแบบจำลองเพ่ือ

อธิบายปรากฏการณ แตพบวายังขาดตัวชี้วัดในดานการทดสอบ การปรับปรุง การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงแบบจำลองเขากับ

ปรากฏการณที่นักเรียนสังเกตได และการขยายแบบจำลอง เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนใหสอดคลองกับ

แบบจำลองทางวิทยาศาสตร 

 3. ในการวัดและประเมินผลแบบจำลองทางความคิดของนักเรียน นอกจากการใชแบบวัดเชนในงานวิจัยนี้ที ่ไดเก็บ

รวบรวมขอมูลผานชองทางไลน สงผลใหครูผูสอนอาจลวงแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนไดไมดีเทาท่ีควร ครูผูสอนอาจใชการ

สัมภาษณอยางไมเปนทางการเพิ่มเติม เนื่องจากนักเรียนบางคนไมสามารถแสดงแบบจำลองทางความคิดออกมาโดยการวาดภาพ

หรือเขียนอธิบายปรากฏการณไดดีนัก แตสามารถแสดงออกไดโดยการใชคำพูดหรือการใชทาทางมากกวา  
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การสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี 
 

ไพฑูรย์ กุมภาพันธ1์* และจีระวรรณ เกษสิงห2์  
 

บทคัดย่อ 
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Problem Solving) เป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่ง

ของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวม
พลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาเคมี กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 81 คน ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง ซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้สมมติตัวเองเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันออกแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและจำแนกคำตอบของนักเรียนตามเกณฑ์รูบริคตาม
ระดับสมรรถนะ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และปรับปรุง พบว่า นักเรียนร้อยละ 50 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
รวมพลังอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกรายองค์ประกอบของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง พบว่า นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 70 มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงในสามด้าน ได้แก่ 1) การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
(77.78%) 2) การติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหาอยู่เสมอ (77.78%) 3) การดำเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ี และการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าท่ีระหว่างการทำงาน (76.54%) ส่วนองค์ประกอบท่ีพบว่านักเรียนจำนวนมาก
มีคะแนนในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) การเข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายของกลุ่ม (30.86%) และ 2) 
การสื ่อสารกันภายในกลุ ่ม (14.81%) ผลการวิจัยเสนอแนะว่าการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคตควรให้ความสนใจสอง
องค์ประกอบนี้ให้มากขึ้น 
 
คำสำคัญ : สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง การแก้ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เคมี 
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Phaithun Koompapun1* and Jeerawan Ketsing2 

 
Abstract 

 Collaborative problem solving (CPS) is one of major goals for developing learners in the 21st century. 
Thus, this study aims to explore grade 10th students’ CPS in Chemistry subject. The samples were 81 tenth 
graders of a large public high school in Bangkok. The children were obtained through a cluster random 
sampling. Data were collected via the CPS test which included a scenario of COVID19. The students were 
supposed to work in a group for making alcohol spray. The test was validated by 3 experts. Its reliability was 
0.78. Findings from the content analysis, that classify students’ responses into 3 rubrics of ability level – 
high, moderate, and need improvement, show that more than 50% of the children were in the high level 
of CPS. When considering each component of CPS, the findings reveal more than 70% of the students 
reached the high ability level in three areas: 1) maintaining good relationship among group members 
(77.78%); 2) monitoring the implementation and evaluating the success of it on solving the problem 
(77.78%); and 3) acting on their roles and duties, and be flexible for changing their roles and duties as 
needed (76.54%). However, there were many children in the ‘need improvement’ level of CPS in two areas: 
1) understanding the problem, tasks, its limitation, and goal sharing of the group (30.86%) and 2) 
communicating with group members (14.81%). These findings suggest that science instruction in the future 
should place more emphasis on these two areas.            
 
Keywords : Collaborative Problem Solving Competency, Problem Solving, High School 
Student, Chemistry  
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บทนำ 
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Problem Solving : CPS) เป็นสมรรถนะเป้าหมายที่สำคัญ

ประการหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามที่องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 
century skill, 2011) ได้กำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อให้เป็นประชาชนที่มีศักยภาพ
ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในโลก (Partnership for 21st century skill, 2011) นอกจากนี้องค์กรยูเนสโก้ ระบุว่า การ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมข้อมูลจากหลาย
มุมมอง ประสบการณ์และแหล่งที่มาของความรู้ เพิ่มคุณภาพของการแก้ปัญหาที่กระตุ้นโดยความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกใน
กลุ่ม ส่งเสริมใหส้มาชิกมีความยืดหยุ่นและเต็มใจท่ีจะทำประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการทำงานและ
ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันในแต่ละบุคคล (UNESCO, 2009, p. 4) สอดคล้องกับรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum)  ท ี ่ ช ื ่ อ  “The Future of Jobs Report Revealing the Top 10 Skills You’ll Need by 2020”  ที่
กล่าวถึง 10 ทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานที่ควรปลูกฝังให้มีในบุคลากรเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยหนึ่งในทักษะสิบ
ประการนั้นคือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรู้จักปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ท่ีมีเหนือกว่าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรอื่นใด  

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง คือ ความสามารถของบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลอื่น โดยสมาชิกมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะทำประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการ
ทำงานและให้ความสำคัญซึ่งกันและกันในแต่ละบุคคล ช่วยเหลือกันในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจัดการกับภาระงานเพื่อให้
งานนั้นประสบผลสำเร็จ ซึ่งธรรมชาติในการเรียนวิทยาศาสตร์ ขณะที่นักเรียนแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับ
เพื่อนจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด สะท้อนผลร่วมกัน (OECD. 2013; เอกรินทร์ อัชชะกุลวสุทธิ์. 
2557 และ Hesse, et al., 2015) ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาแบบรว่มมือรวมพลังจึงสามารถสง่เสรมิ
ไปพร้อมกับการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ได้ (เฉลิมพร เตชะพะโลกุล, 2562) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และในทำนองเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในช้ันเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ กลุ่ม ทีม หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือ และพบว่าปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และบ่มเพาะการทำงานกับผู้อื่นในสังคมได้ (Gillies, 2003) เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกันจึงนำมาสู่การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้  

อย่างไรก็ดี ผลการประเมินนักเรียนไทยของโครงการ PISA ปี ค.ศ. 2015 พบว่า สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
รวมพลังของนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานของ OECD และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสิงคโปร์ถึง 1.25 เท่า
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2563) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจงจิตร นา
บุญมี (2560) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการสร้างและรักษาระเบียบของ
กลุ่ม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งภายใต้กรอบแนวคิดของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง เช่นเดียวกับ จรูญพงษ์ ชลสินธุ์ 
(2559) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ และรายงานว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื
รวมพลังอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ดีเมื่อทำงานเป็นกลุ่ม แต่ยังมีปัญหาเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
กลุ่ม ทีส่มาชิกขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และงานวิจัยของ Mahalingam et al. (2008) ที่พบว่าแม้ว่า
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การทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการแก้ปัญหา แต่ก็มีสมาชิกกลุ่มบางคนไม่มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เนื่องจากขาดความสามารถในการสื่อสารหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี ทีผู่้วิจัยในฐานะครูประจำการรับผิดชอบสอน โดยองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ในการศึกษา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจโดยผู้วิจัยในฐานะครูประจำการ ซึ่งรับผิดชอบสอนรายวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2564 
ต้องการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 282 คน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสหศึกษาขนาดใหญ่แห่งหน่ึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 81 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 53 คน จำนวน 2 ห้องเรียนที่
เรียนรายวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) ก่อนเก็บข้อมูลใน
งานวิจัยนี้ นักเรียนไม่เคยผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง ดังนั้นสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือรวมพลังของนักเรียนท่ีปรากฏในงานวิจัยนี้จึงเป็นผลของความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนแต่ละคน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง คือ แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมือรวมพลัง ที่ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการสร้าง
ช้ินงานสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% เพื่อใช้ทำความสะอาด ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จำนวน 6 ข้อ ในแต่ละข้อมี
ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก ที่สะท้อนจุดยืนของนักเรียนในตัวพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะการแกป้ัญหา
แบบร่วมมือรวมพลัง 6 พฤติกรรม ที่เลือกนำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ โดยนำมาจากกรอบแนวคิดของ PISA 2015 (OECD, 2013) 
ได้แก่ 1) ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน 2) เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหาและ
เป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม 3) รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 4) สื่อสารกันในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรม
โดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล 5) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา และ 6) ดำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่ตกลงกัน และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ระหว่างทางให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้นได้ 

แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และเพื่อนครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้รับข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้ คือ 1) เพิ่มจุดอ่อนหรือข้อจำกัดในการ
ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม 2) ปรับรูปแบบข้อมูลบทสนทนาให้น่าสนใจ โดยใช้รูปภาพ และกล่องข้อความในการ
นำเสนอ  3) ตัวเลือกของคำตอบควรครอบคลุมทั้งด้านบวกและดา้นลบของความคิดนักเรียน 4) คำถามข้อที่ 1 ให้พิจารณาการ
ตอบบทบาทหน้าที่ของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนอาจคิดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด และในความเป็นจริงอาจมีหนา้ที่
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การทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการแก้ปัญหา แต่ก็มีสมาชิกกลุ่มบางคนไม่มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เนื่องจากขาดความสามารถในการสื่อสารหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม  
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ปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี ทีผู่้วิจัยในฐานะครูประจำการรับผิดชอบสอน โดยองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและหน่วยงานที่
ทำหน้าที่ในการศึกษา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนต่อไป 
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อื่นซึ่งจะช่วยให้งานท้าทายมากยิ่งข้ึน และ 5) ใช้ข้อคำถามมากกว่า 1 ข้อสำหรับวัดพฤติกรรมบ่งช้ีบางพฤติกรรมที่ซับซ้อนและ
อาจทำการสัมภาษณ์รายบุคคลร่วมด้วย จากนั้นผู้วิจัยทำการปรับปรุงแบบวัดตามข้อเสอนแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงนำแบบ
วัดไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 41 คน ในห้องเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และนำแบบวัด
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) จากสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งแบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.78 ค่าอำนาจ
จำแนกอยู่ระหว่าง 0.2-0.57 และมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.61-0.80 จากนัน้จึงได้นำแบบวัดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอใหน้ักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืรวมพลงั ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
ในคาบเรียนรายวิชาเคมีที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาทำ 1 คาบเรียน (50 นาที) โดยผู้วิจัยดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยนำคำตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ตาม
เกณฑ์รูบริคที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง ออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับปรับปรุง ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Inter-rater reliability โดยสุ่มแบบวัดออกมาร้อยละ 10 คือ 8 ฉบับ จากทั้งหมด 81 ฉบับ และแยกกันวิเคราะห์อย่างอิสระ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดกับเพื่อนครูอีก 1 คนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาอภิปรายร่วมกันเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้อง และมีการปรับเกณฑ์จนกระทั่งได้ความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์ร่วมกันทั้งหมด จากนั้นผู้วิจัย
จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ีเหลือด้วยตนเอง เสร็จแล้วจึงคำนวณความถี่และร้อยละของนักเรียนที่มสีมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือรวมพลังในแต่ละระดับ แยกตามรายพฤติกรรมบ่งช้ี 6 พฤติกรรม และคำนวณค่าเฉลี่ยรวมทุกพฤติกรรม จากนั้นจึง
ส่งผลการวิเคราะห์สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังพร้อมหลักฐานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการวเิคราะห์อีกครั้ง และแก้ไขจนกระทั่งได้ข้อสรุปตรงกัน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ แสดงในภาพที่ 1 

ซึ่งจากภาพจะเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.85) มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับสูง (มี
คะแนนอยู่ในช่วง 12-18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน) และมีนักเรียนส่วนน้อยทีม่ีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
รวมพลังอยู่ในระดับระดับปานกลาง (มีคะแนนอยู่ในช่วง 8-11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน) และนักเรียนร้อยละ 
39.51 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับต่ำ (มีคะแนนอยู่ในช่วง 0-7 คะแนน)  

 
 

ภาพที่ 1 สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง 
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จากภาพที่ 2 เมื่อวิเคราะห์แยกรายพฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง พบว่า นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 70 มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงในสามด้าน ได้แก่ 1) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (77.78%) 
(ค) 2) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหาอยู่เสมอ  (77.78%) (จ) 3) ดำเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ี และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ระหว่างการทำงานเมื่อจำเป็น (76.54%) (ฉ) ตามลำดับ  

สำหรับพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังที่นักเรียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน (67.9%) (ก) ส่วนองค์ประกอบที่พบว่านักเรียนจำนวน
มากมีคะแนนในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม (30.86%) 
(ข) และ 2) สื่อสารกันภายในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล (14.81%) (ง) 

 

 
 
  ก  คือ  ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน 

ข  คือ  เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหาและเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม 
ค  คือ  รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
ง  คือ  สื่อสารกันในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล 
จ  คือ  ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา 
ฉ  คือ  ดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ตกลงกัน และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนการ 

ดำเนินงานและบทบาทหน้าท่ีระหว่างทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้น 
 

ภาพที่ 2 ระดับพฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะการแก้ปญัหาแบบร่วมมือรวมพลัง 6 พฤติกรรม 
 

ผลการวิจัยที่ได้นี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการติดตามงานของกลุ่มและทำงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนได้ดี (ฉ) ซึ่งทราบได้จากการที่นักเรียนสามารถเลือกตัวเลือกของคำตอบใน สถานการณ์ที่กำหนดให้ใน
แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง คือ “เมื่อทีมของนักเรียนกำลังนำเสนองานกับเพ่ือนในชุมนุม โดยมีปูนปูน
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จากภาพที่ 2 เมื่อวิเคราะห์แยกรายพฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง พบว่า นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 70 มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงในสามด้าน ได้แก่ 1) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (77.78%) 
(ค) 2) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหาอยู่เสมอ  (77.78%) (จ) 3) ดำเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ี และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ระหว่างการทำงานเมื่อจำเป็น (76.54%) (ฉ) ตามลำดับ  

สำหรับพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังที่นักเรียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน (67.9%) (ก) ส่วนองค์ประกอบที่พบว่านักเรียนจำนวน
มากมีคะแนนในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม (30.86%) 
(ข) และ 2) สื่อสารกันภายในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล (14.81%) (ง) 

 

 
 
  ก  คือ  ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน 

ข  คือ  เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหาและเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม 
ค  คือ  รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  
ง  คือ  สื่อสารกันในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล 
จ  คือ  ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา 
ฉ  คือ  ดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ตกลงกัน และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงแผนการ 

ดำเนินงานและบทบาทหน้าท่ีระหว่างทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้น 
 

ภาพที่ 2 ระดับพฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะการแก้ปญัหาแบบร่วมมือรวมพลัง 6 พฤติกรรม 
 

ผลการวิจัยที่ได้นี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการติดตามงานของกลุ่มและทำงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนได้ดี (ฉ) ซึ่งทราบได้จากการที่นักเรียนสามารถเลือกตัวเลือกของคำตอบใน สถานการณ์ที่กำหนดให้ใน
แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง คือ “เมื่อทีมของนักเรียนกำลังนำเสนองานกับเพ่ือนในชุมนุม โดยมีปูนปูน
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และคิดตี้ซึ่งทำหน้าที่นำเสนอผลการทำงานหน้าชั้นเรียน ขณะที่คิดตี้กำลังนำเสนอข้อมูลการคำนวณปริมาณสารหน้าชั้นเรียน 
พบว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนตามที่ทีมคุยกัน นักเรียนจะมีวิธีการใดช่วยให้ทีมนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน” โดยนักเรียนส่วน
ใหญ่เลือกตัวเลือกข้อ ง. ในสถานณ์คำถามนี้ ซึ่งคำตอบข้อ ง. คือ “ขออนุญาตค่ะครู หนูขอช่วยเพื่อนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การคำนวณปริมาณสาร จากที่ทีมศึกษาข้อมูลมา เราใช้ความหนาแน่นของสารมาคำนวณความเข้มข้นด้วยค่ะ” ซึ่งตัวเลือกข้อ 
ง. เป็นตัวเลือกที่สะท้อนว่านักเรียนสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดำเนินงานและบทบาทหน้าท่ีระหว่างทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้น  

ผลการวิจัยที่ได้นี้สอดคล้องกับผลการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนไทยตามโครงการ PISA ปี ค.ศ. 
2015 ที่พบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนและระดับความยากปานกลางได้ดี แต่นักเรียนมีการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างจำกัด ส่วนมากมักจะเน้นเฉพาะงานที่เป็นหน้าที่ในส่วนของตน และได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกใน
กลุ่ม สื ่อสารกันในกลุ่มเกี่ยวกับงานที่ต้องทำและมีการอาสาให้ข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอจากสมาชิกในกลุ่ม อย่างไรก็ดี
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจงจิตร นาบุญมี (2560) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการสร้าง
และรักษาระเบียบของกลุ่ม ซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิดของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง ที่
ระบุถึงความสามารถในการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม การทำตามกฎระเบียบ ซึ่งสาเหตุที่ผลการวิจัยนี้
เป็นเช่นนี้อาจเพราะนักเรียนมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกลุ่มจากในห้องเรียนมาก่อน และนักเรียนส่วนมากเป็นผู้เลือก
สมาชิกที่ต้องการทำงานร่วมในกลุ่มด้วยตนเอง จึงแบ่งหน้าที่กันได้อย่างเหมาะสม นักเรียนจึงมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือรวมพลังในพฤติกรรมบ่งช้ีด้านนี้อยู่ในระดับสูง  

อย่างไรก็ดีเมื่อแยกวิเคราะห์รายพฤติกรรมบ่งช้ีในงานวิจัยกลับพบว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมบ่งช้ีบางพฤติกรรม ได้แก่ 
1) เข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม และ 2) สื่อสารกันภายในกลุ่มระหว่างการดำเนนิ
กิจกรรมโดยใช้การอธิบายและการให้เหตุผล อยู่ในระดับปรับปรุง แต่นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ในการรักษาความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มอยู่ในระดับสูง ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ 1) นักเรียนไม่ได้เข้าใจในปัญหาหรือภาระงานอย่างแท้จริง เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีความรู้หรือประสบการณ์กับปัญหาหรือภาระงานเรื่องการทำสเปรย์แอลกอฮอล์มาก่อน หรือ 2) นักเรียนยังขาด
ทักษะในการจัดการกับปัญหา จึงไม่มีการสื่อสารกันมากพอท่ีทำให้งานสำเร็จได้ 3) นักเรียนอาจจะพยายามรักษาความสัมพันธ์
อันดีในกลุ่ม แต่ไม่รู ้วิธีการสื่อสารที่ดีกับสมาชิกในกลุ่ม ประกอบกับแบบวัดแบบกระดาษที่ไม่อาจตรวจสอบหรือเข้าถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่า นักเรียนสื่อสารกันในกลุ่มอย่างไร และความสัมพันธ์ในกลุ่มดีจริงหรือไม่ สอดคล้องกับ จรูญพงษ์ ชลสินธุ์ 
(2559) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ และรายงานว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากนักเรียนได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนรอ้ยละ 

50 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับสูง โดยพฤติกรรมบ่งช้ีที่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ 1) 
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  2) ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา และ 3) 
ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ระหว่างการทำงานเมื่อจำเป็น อย่างไรก็ดี 
พฤติกรรมบ่งช้ีของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังที่นักเรียนหลายคนยังอยู่ในระดับปรับปรุง คือ 1) เข้าใจปัญหา
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ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายกลุ่ม และ 2) สื่อสารกันในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและ
การให้เหตุผล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) จากผลการวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนยังมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังด้านเข้าใจปัญหาและภาระงาน
อยู่ในระดับปรับปรุง งานวิจัยนี้เสนอแนะว่าครูควรจัดการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาหรือทำภาระงาน
ร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้นตามลำดับ และเขา้ใจ
ว่าปัญหาหรือภาระงานหลายอย่างไม่สามารถทำดว้ยตนเองเพียงลำพัง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์จากผู้อื่นมารว่มกันคดิ
พิจารณาเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ 

2) จากงานวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับสูง  แต่เมื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยพบว่ายังมีบางพฤติกรรมที่นักเรียนหลายคนยังอยู่ในระดับปรับปรุง จึงเสนอแนะว่าการวัดและ
ประเมินผลอาจเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เรียนเป็นมากที่สุด อาทิ การ
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินตนเอง หรือการสัมภาษณ์เป็นต้น 

3) จากงานวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการจัดการกับปัญหา ไม่มีการสื่อสารกันมากภายในกลุ่ม การ
สื่อสารยังไม่เน้นการอธิบายและการให้เหตุผล จึงเสนอแนะว่า การจัดการศึกษาของครูควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้การ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ และการให้เหตุผล การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายกลุ่ม และ 2) สื่อสารกันในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยใช้การอธิบายและ
การให้เหตุผล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) จากผลการวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนยังมีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังด้านเข้าใจปัญหาและภาระงาน
อยู่ในระดับปรับปรุง งานวิจัยนี้เสนอแนะว่าครูควรจัดการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาหรือทำภาระงาน
ร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้นตามลำดับ และเขา้ใจ
ว่าปัญหาหรือภาระงานหลายอย่างไม่สามารถทำดว้ยตนเองเพียงลำพัง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์จากผู้อื่นมารว่มกันคดิ
พิจารณาเพื่อให้งานนั้นสำเร็จ 

2) จากงานวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังอยู่ในระดับสูง  แต่เมื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมย่อยพบว่ายังมีบางพฤติกรรมที่นักเรียนหลายคนยังอยู่ในระดับปรับปรุง จึงเสนอแนะว่าการวัดและ
ประเมินผลอาจเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เรียนเป็นมากที่สุด อาทิ การ
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินตนเอง หรือการสัมภาษณ์เป็นต้น 

3) จากงานวิจัยนี้ที่พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะในการจัดการกับปัญหา ไม่มีการสื่อสารกันมากภายในกลุ่ม การ
สื่อสารยังไม่เน้นการอธิบายและการให้เหตุผล จึงเสนอแนะว่า การจัดการศึกษาของครูควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้การ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ และการให้เหตุผล การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 

วิรมณ  ปั้นงาม1* ณรงค์  พิมสาร2 และเสวียน  เจนเขว้า3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ด้วย การวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครู จำนวน 
338 คน (2) ศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่าย 
9 ด้าน โดยภาพรวมโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) กำหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาการบริหารงานวิชาท่ีชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ 2) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสร้างเป้าหมายในการพัฒนางาน
วิชาการร่วมกัน 3) ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ และ 4) ผู้บริหารพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด 
กล้าตัดสินใจ 

 
คำสำคัญ : แนวทาง การบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21  
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ACADEMIC ADMINISTRATION GUIDELINES OF SCHOOLS UNDER THE  
  JURISDICTION OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE  

  SINGBURI ANGTHONG IN 21st CENTURY 

Wiramon  Punngam1* Narong  Pimsan2 Sawien  Jenkwao3  

Abstract 

The purpose of this research was to study the conditions and academic administration guidelines of 
schools in Singburi and Angthong province under jurisdiction of the secondary education service area office. 
Research methods were divided into 2 steps. Step 1: Study conditions and academic administration by using 
documentary research and questionnaires to collect the data from school directors, deputy directors in the 
academic administration department, and 338 teachers. Step 2: Study academic administration guidelines in 
schools during the 21st century. Interviews were employed to collect the data from 6 participants. The 
participants were selected by using purposive sampling. The researcher used in-depth interviews to collect the 
data. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, and content analysis.   
 The findings of the research revealed that the conditions of academic administration had 9 main 
scopes. On the whole, the school followed them on high level. Academic administration guidelines had 2 main 
aspects. (1) The academic administration in the 21st century divided into 4 aspects as follows: 1) A director 
assigns developmental goals and clearly manages academic work that can be used practically.   
2) A director and related personnel create goals to develop academic work together.  3) A director 
needs to supervise and carefully monitor teachers, both in the classrooom to ensure their work 
relates to the subject matter as well as in extracurricular activities. and 4) A director should 
develop him- or herself  to be a forward-thinking leader of change with the courage to make 
important decisions. 

 

Keywords : Guidelines, 21st century Academic administration 
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บทนำ 

 ปัจจุบันยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของ
ทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพของสังคม        
อย่างทั่วถึงทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2560) ได้ให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยเพื ่อเตร ียมความพร้อมสู ่ศตวรรษที ่ 21 รวมทั ้งกลไก                  
ในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติสรุปได้ว่าต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา สร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เน้นการสร้าง
พ้ืนฐานที่มั่นคง บูรณาการเพ่ือรองรับการศึกษาและการเรียนรู้ตอบสนองต่อสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ ให้อิสระกับสถานศึกษาในการวางหลักสูตรและการ
เรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่นและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและสนุกสนาน ผสมผสาน               
การเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสมดุล จัดการเรียนการสอนยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม เปิดโอกาส
ให้ครูเลือกวิธีการที่เหมาะกับนักเรียนของตนได้อย่างอิสระ มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานแต่สามารถยืดหยุ่นได้ เน้นการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางและเป็นองค์รวม ส่วนการประเมินผลเน้นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้ และให้การ
ประเมินในห้องเรียนเป็นการสังเกตพัฒนาการ และสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ     
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างย่ิงที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา เป็นการดำเนินงานที่มุ่งหวัง ให้บรรลุภารกิจหลักของสถานศึกษาเป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เตรียมพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (ชื่อเดิมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง) พบว่าจุดอ่อน (Weaknesses) ของโรงเรียนในสังกัด 
คือ ข้าราชการครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามที่หลักสูตรกำหนด มีโครงการอบรมพัฒนาครูที่หลากหลายจำนวนมาก ส่งผลให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่ สถานศึกษาขาดบุคลากรเฉพาะทาง ขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มที่ ส่วนอุปสรรค ( Threats) คือ 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย นำมาซึ่งการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรไม่คุ้มคา่ไม่
เต็มศักยภาพ ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองสูงขึ้น การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้
นักเรียนขาดความต่อเน่ืองในการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน (สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. 2560: 26) สอดคล้องกับประภาภัทร์  แสงทอง (2557: 679) ที่ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าโรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินงานที่
แตกต่างกันออกไป และมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น ครูขาดความรู้และเห็นความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมี
แนวปฏิบัติในการจัดวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาในระดับน้อย อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมต่อการจัดวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา ไม่สามารถจัดวิชาท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน แนวทางในการจัดสอนซ่อมเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ชัดเจน ขาดการให้คำแนะนำกับครูผู้สอนในการจัดสอนซ่อมเสริม ซึ่งด้านการให้คำแนะนำกับครูผู้สอนใน
การจัดสอนซ่อมเสริมนั้นอยู ่ในระดับน้อยมาก จากปัญหาข้างต้นจะเห็นว่าหากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ วิธีการดำเนินการไปในทางเดียวกัน
จะช่วยส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและ
แนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 และสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่  21  เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันนําไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา และประเทศต่อไป  

วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่  21 ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังน้ี       
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงิหบ์ุรี 
อ่างทองในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี   
   1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารวิชาการ กระบวนการบริหาร โดยการ
สังเคราะห์เน้ือหา (Synthetic Methods content) นำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางวิเคราะห์ วิจัย และสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย   
  2. ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีการดำเนินการ ดังน้ี  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 26 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 26 คน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ จำนวน 26 คน และครู จำนวน 2,713 คน รวมทั้งสิ้น 2,763 คน   

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย           
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 26 โรงเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจงผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประเภทละ 26 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ครู จำนวน 338 คน โดยใช้
ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน   
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย         
  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งได้นำไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล          
      ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย       
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไปส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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    การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
    วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงาน
วิชาการโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปแปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth 
Interview)              
  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร         
งานวิชาการในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 3 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หรือมีประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผู้บริหารการศึกษา 
จำนวน 3 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหารการศึกษา หรือมีวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษ            
ข้ึนไป 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi Structured Interview) ประเด็นสัมภาษณ์เป็นแบบ
ปลายเปิดเก่ียวกับวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 กระบวนการบริหารที่ทำให้ประสบผลสำเรจ็ แนวทางการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 และปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21   
        การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล      
        ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก นำข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
แล้วนำเสนอเป็นความเรียง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัย  
    1. ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) พบว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21  มี 
9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว             
8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 9) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา     
  2. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ทั้ง 9 ด้าน พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33 , S.D. = 0.62) และรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติตั้งแต่
ระดับมากขึ ้นไป ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ( x  = 4.53 , S.D. = 0.53)                

การแนะแนว ( x  = 4.47 , S.D. = 0.58) และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x  = 4.44 , S.D. = 0.55)  
   3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  1) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการบริหารงานวิชาที ่ชัดเจน นำไปสู ่การปฏิบัติได้        
2) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างเป้าหมายในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 3) ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง               
การปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ  
และ 4) ผู้บริหารพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตัดสินใจและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ครู  
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   อภิปรายผลการวิจัย  
   ผลการวิจัยนำมาอภิปรายได้ดังน้ี  
   1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) พบว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 มี 9 ด้าน ได้แก่              
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว  8) การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 9) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการ
บริหารงานวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556: 41) ที่กำหนดขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการไว้               
17 งาน และเบญจวรรณ  เสรีวัลลภ (2560: 209) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ พบว่าประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล 4) การพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5) การวิจัยเพื่อการศึกษา 6) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 7) การนิเทศการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ              
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 15) ที่กล่าวว่า งานบริหารวิชาการเป็นหลักของการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานน้ัน
  2. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บรุี 
อ่างทอง ทั้ง 9 ด้าน พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33 , S.D. = 0.62) และรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติตั้งแต่
ระดับมากขึ้นไป ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ( x  = 4.53 , S.D. = 0.53)                 
การแนะแนว ( x  = 4.47 , S.D. = 0.58) และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x  = 4.44 , S.D. = 0.55) ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้วางโครงสร้าง กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน นำครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปสู่เป้าหมายน้ันโดยช่วยอำนวยการและประสานงาน การสร้างขวัญกำลังใจ กำกับติดตาม และสนับสนุน
ทรัพยากร สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหารตามที่ วีรชาติ  วิลาศรี (2550: 12) ได้กล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้บริหารมี
หน้าที่ในการวางแผน การปฏิบัติงาน เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในองค์การเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนอันจะนำไปสู่การ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จัดวางตัวบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การอย่างเหมาะสม ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ จัดวางโครงสร้างฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร มีความสามารถในการจัดการองค์กรโดย
ภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ให้ความกระจ่างในข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้               
 3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทองในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการบริหารงานวิชาท่ีชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ 2) ผู้บริหาร
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสร้างเป้าหมายในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 3) ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง การปฏิบัติงาน
ของครูให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งงานที่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ และ                       
4) ผู ้บริหารพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตัดสินใจและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ครู อาจ
เนื่องมาจากการพัฒนาการบริหารงานวิชาการได้ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องอาศัยกระบวนการเพ่ือ
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กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ให้ความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Tirto (2010) ที่กล่าวว่าการบริหารการศึกษาจะต้องมุ่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะในกระบวนทัศน์เสียก่อน จากกระบวนทัศน์ดั้งเดิมไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ ที่ทำให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปได้ไกล
กว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิง
บวก ความเครพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโน โลยี ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ที่ถือเป็นทกัษะ              
ที่สำคัญจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ วิโรจน์  สารรัตนะ (2556) ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่าการบริหารการศึกษา
สำหรับศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์มุ่งความสำเร็จให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายพื้นฐานว่าสถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญย่ิงกว่าสิ่งอื่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สร้างความเป็นหุ้นส่วนให้เกิด
ในทุกระดับของโรงเรียน มีจิตมุ่งสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินผล การงบประมาณ และอื่น ๆ การบริหารการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ยังต้องการภาวะผู้นำแบบร่วมมือมากกว่า
แบบใช้อำนาจหรือการบังคับ ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู สอดคล้องกับ กลิคแมน; และคณะ (Glickman; et al. 2004) ที่ได้
ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน พบว่า คุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการ
บริหารงานนั้นผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายใน มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  
บุคลากรมีความร่วมมือกัน และใช้วิธีการหลากหลายในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ 

สรุปผลการวิจัย  

   1. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21  มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ
พัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว 8) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 9) 
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา             
                  2. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ทั้ง 9 
ด้าน พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33 , S.D. = 0.62) และรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป 
ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ( x  = 4.53 , S.D. = 0.53) การแนะแนว ( x  = 
4.47 , S.D. = 0.58) และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x  = 4.44 , S.D. = 0.55)  
   3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการบริหารงานวิชาท่ีชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้ 2) ผู้บริหารและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องสร้างเป้าหมายในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 3) ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานของครูให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ และ 4) ผู้บริหารพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

751

เอกสารอ้างอิง 

[1] เบญจวรรณ  เสวีวัลลภ. (2560). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
  การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 
[2] ประภาภัทร์  แสงทอง. (2557). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 5. OJED. 9(3): 679-692. 
[3] ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรงุเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.  
[4] วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพ ฯ: ทิพย์วิสุทธ์ิ. 
[5] วีรชาติ  วิลาศรี. (2550). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต2.  
   วิทยานิพนธ์ คม. (บริหารการศึกษา). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  
[6] สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. (2560). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี. อัดสำเนา. 
[7] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561. นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่. 
[8] Glickman, C.D. (2001). Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach. 5th ed.,  
  Boston: Allyn & Bacon. 
[9] Krejcie; & Morgan. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities.”  Educational  
  and Psychological Measurement.  
[10] Tirto, K. (2010). Education in the 21st century. Accessed  August 20, 2021 from http://1dunia.net/2010/ 

  10/education-in-21st-century/. 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

752

 

เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ศศิวิมล  แทนด้วง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 

 
บทคัดย่อ 

จากรายงานผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ  (NT) ความสามารถด้านคำนวณ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทกัษะ
กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest – Posttest Design กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3/3 และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3/3 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัด
เจตคติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ : เจตคติ, การสอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ศศิวิมล  แทนด้วง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 

 
บทคัดย่อ 

จากรายงานผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ  (NT) ความสามารถด้านคำนวณ                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทกัษะ
กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest – Posttest Design กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3/3 และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3/3 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัด
เจตคติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ : เจตคติ, การสอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Attitude and Learning Achievement in Mathematics by STAD  
Technic with Skill Exercises of Primary 3 Students  

 
Sasivimon  Thaenduang1* Kettawa Bunprakan2 

 
ABSTRACT 

The results of the national learner’s basic ability test report (NT) computational ability of primary 3 
students in overall of Srisawangvong School, during 3 years ago showed that the average percentage of 
students had decreased steadily every year. The objectives of this study were to 1) compare attitude 
towards mathematics before and after learning  by using STAD with skill exercises 2 ) compare learning 
achievement before and after learning  by using STAD with skill exercises 3) compare learning achievement 
by using STAD technic with skill exercises and normal learning. This research was Quasi – Experimental 
Research designed experimental process using  Randomized Control Group Pretest – Posttest Design. The 
sample groups were primary 3/3 and 3/4 students of Srisawangvong School Semester 2 Academic Year 2021. 
The sampling method was cluster random sampling. The experimental group was primary 3/3 students. The 
control group was primary 3/4 students. The instruments consisted of the attitude scale, achievement test, 
mathematics lesson plan by using STAD technic with skill exercises, normal lesson plan and skill exercises 
on multiplication. The statistics for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test. The 
findings were as follows 1) attitude towards mathematics by using STAD technic with skill exercises after 
learning had a score higher than before learning significant at level .05 2) learning achievement by using 
STAD technic with skill exercises after learning had a score higher than before learning significant at level 
.05 3) learning achievement by using STAD with skill exercises had a score higher than normal teaching 
significant at level .05 
 
Keyword : Attitude, Teaching by using STAD technic with skill exercises, Learning Achievement 
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บทนำ 
การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะ

การคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย โดยคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
คือ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ        
การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.3)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้ว 
สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ การมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เนื่องจากเจตคติเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้เรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และมีผลต่อ
ความสำเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผลประเมินผลด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สสวท., 2555, น.188)  

จากการรายงานผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา 2561 -2563 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.55 ร้อยละ 64.63 และร้อยละ 57.21 ตามลำดับ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2564) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงอย่างต่อเนื ่องทุกปี ซึ ่งเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้น และจากการ
ประสบการณ์สอนที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์พบว่า นักเรียนขาดสัมพันธภาพระหว่างกัน เนื่องจากไม่ ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
นักเรียนท่ีเรียนเก่งไม่ค่อยช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เนื่องมาจากครูใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย อีกทั้งครูขาดการชมเชยหรือให้รางวัลนักเรียน  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION : STAD ) เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการเรียน และทักษะทางสังคมซึ่งสลาวิน (Slavin, 
1987, น.23-26) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือน้ันเป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้นักเรียนได้รว่มกลุ่มกันทำงานและ
ช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันคือ ความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ำ ในสัดส่วน 1:2:1 ทุกกลุ่มจะมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ความสำเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถของแต่บุคคลในกลุ่ม และยังเสนอแนะเพื่อเติมว่าวิธีการสอนแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตอืรือร้น 
ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และช่วยให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ ้น เหมาะสำหรับการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของพรพรรณ เสาร์คำเมืองดี (2562) เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แบบฝึกทักษะ ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้นักเรียน ดังคำกล่าวของ สมพงษ์  
ศรีพยาต (2553, น.41) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนจนเกิดความเข้าใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการคิด การเขียนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เพราะ
เป็นวิชาทักษะ ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของจริญญา 
แก้วบำรุง (2561) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
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บทนำ 
การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะ

การคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย โดยคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
คือ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ        
การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.3)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้ว 
สิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ การมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เนื่องจากเจตคติเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้เรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และมีผลต่อ
ความสำเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผลประเมินผลด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สสวท., 2555, น.188)  

จากการรายงานผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา 2561 -2563 นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.55 ร้อยละ 64.63 และร้อยละ 57.21 ตามลำดับ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2564) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงอย่างต่อเนื ่องทุกปี ซึ ่งเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้น และจากการ
ประสบการณ์สอนที่โรงเรียนศรีสว่างวงศ์พบว่า นักเรียนขาดสัมพันธภาพระหว่างกัน เนื่องจากไม่ ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
นักเรียนท่ีเรียนเก่งไม่ค่อยช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เนื่องมาจากครูใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย อีกทั้งครูขาดการชมเชยหรือให้รางวัลนักเรียน  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION : STAD ) เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการเรียน และทักษะทางสังคมซึ่งสลาวิน (Slavin, 
1987, น.23-26) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือน้ันเป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให้นักเรียนได้รว่มกลุ่มกันทำงานและ
ช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันคือ ความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ำ ในสัดส่วน 1:2:1 ทุกกลุ่มจะมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ความสำเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถของแต่บุคคลในกลุ่ม และยังเสนอแนะเพื่อเติมว่าวิธีการสอนแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตอืรือร้น 
ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และช่วยให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ ้น เหมาะสำหรับการสอน
คณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของพรพรรณ เสาร์คำเมืองดี (2562) เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แบบฝึกทักษะ ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้นักเรียน ดังคำกล่าวของ สมพงษ์  
ศรีพยาต (2553, น.41) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียนจนเกิดความเข้าใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการคิด การเขียนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เพราะ
เป็นวิชาทักษะ ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของจริญญา 
แก้วบำรุง (2561) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การคูณ ก่อนเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะกับ

การเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2-3/4 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ห้อง มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 135 คน เป็นนักเรียนท่ีคละความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียน  
ศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 48 
คน สอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 49 คน 
สอนแบบปกติ โดยจะทำการสอนนักเรียนทั้ง 49 คน แต่จะสุ่มนักเรียนมา 48 คน เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเท่ากัน  

3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  3.1 แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ในช่วง 0.31-0.71 และค่าความเชื่อมั่น ( - Coefficient) เท่ากับ 0.86  
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 
20 ข้อ ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.39 - 0.74 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.26 - 0.53 และมีค่า
ความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.76  
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3.3 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร ์เรื่อง การคูณ ที่สอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียนแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เหมาะสม เท่ากับ 4.87 ซึ่งอยู่ในระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด  

3.4 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่สอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียนแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม เท่ากับ 4.90 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.5 แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 9 ชุด พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.84 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย
ครั้งนี ้   

4.2 จัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 48 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
สอนโดยใช้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 49 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
สอนแบบปกติ  

4.3 นำแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ 
ทำการสอบถามกลุ่มทดลองก่อนเรียน   

4.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 จำนวน 20 ข้อ ทำการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดทอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ 

4.5 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
กับกลุ่มทดลอง จำนวน 9 คาบ 

4.6 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้การสอนแบบปกติ กับกลุ่มควบคุม 
จำนวน 9 คาบ 

4.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 จำนวน 20 ข้อ ทำการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ 

4.8 นำแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ 
ทำการสอบถามกลุ่มทดลองหลังการทดสอบหลังเรียน 

4.9 นำคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและ
แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมติฐานต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ
จำแนก ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( ) ของครอนบาค 
  5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

5.3.1 เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ t – test dependent  

5.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ t – test dependent  
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3.3 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร ์เรื่อง การคูณ ที่สอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียนแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เหมาะสม เท่ากับ 4.87 ซึ่งอยู่ในระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด  

3.4 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่สอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียนแผนละ 1 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม เท่ากับ 4.90 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.5 แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 9 ชุด พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.84 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย
ครั้งนี ้   

4.2 จัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 48 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
สอนโดยใช้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 49 คน เป็นกลุ่มควบคุม 
สอนแบบปกติ  

4.3 นำแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ 
ทำการสอบถามกลุ่มทดลองก่อนเรียน   

4.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 จำนวน 20 ข้อ ทำการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดทอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ 

4.5 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
กับกลุ่มทดลอง จำนวน 9 คาบ 

4.6 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้การสอนแบบปกติ กับกลุ่มควบคุม 
จำนวน 9 คาบ 

4.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 จำนวน 20 ข้อ ทำการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ 

4.8 นำแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ 
ทำการสอบถามกลุ่มทดลองหลังการทดสอบหลังเรียน 

4.9 นำคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและ
แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมติฐานต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ
จำแนก ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( ) ของครอนบาค 
  5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

5.3.1 เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ t – test dependent  

5.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ t – test dependent  

 

5.3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะกับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้ t – test independent  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ในการศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ดังปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 

ทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
กลุ่ม เจตคติ n X  S.D. t Sig. 

ควบคุม 
ก่อนเรียน 48 3.34 0.38 

12.59* 0.00  
หลังเรียน 48 3.97 0.44 

 * ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที ่1 พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.34 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 3.97 เมื่อเปรียบเทียบกัน
พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังปรากฏในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ  

ฝึกทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่ม ผลสัมฤทธิ ์ n  X  . .S D  t Sig. 

ควบคุม 
ก่อนเรียน 48 6.19 2.11 

18.92* 0.00 
หลังเรียน 48 12.71 3.98 

* ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.19 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 12.71 เม่ือ
เปรียบเทียบกันพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะกับการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังปรากฏในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ 

ฝึกทักษะกับการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
กลุ่ม ผลสัมฤทธิ ์ n  X  . .S D  t Sig. 

หลังทดลอง 
ทดลอง 48 12.71 3.98 

2.37* 0.01 
ควบคุม 48 11.23 2.66 

 * ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 12.71 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้
การสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 11.23 เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่ารูปแบบการเรียนมีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการสอนโดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านความคิด ให้การยอมรับซึ่งกันและกันโดยนักเรี ยนที่
เรียนเก่งสามารถยอมรับนักเรียนที่เรียนอ่อน และนักเรียนท่ีเรียนอ่อนเห็นคุณค่าและความสำคัญของนักเรียนที่เรียนเก่ง ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข นักเรียนจึงมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริญญา แก้วบำรุง (2561) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โดยใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การคูณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าแผนการสอนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีระบบ เมื่อนำไปใช้สอนทำให้นักเรียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ เสาร์คำเมืองดี (2562) เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะกับการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังปรากฏในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบ 

ฝึกทักษะกับการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
กลุ่ม ผลสัมฤทธิ ์ n  X  . .S D  t Sig. 

หลังทดลอง 
ทดลอง 48 12.71 3.98 

2.37* 0.01 
ควบคุม 48 11.23 2.66 

 * ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 12.71 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้
การสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 11.23 เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่ารูปแบบการเรียนมีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการสอนโดยใช้เทคนิค STAD ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านความคิด ให้การยอมรับซึ่งกันและกันโดยนักเรี ยนที่
เรียนเก่งสามารถยอมรับนักเรียนที่เรียนอ่อน และนักเรียนท่ีเรียนอ่อนเห็นคุณค่าและความสำคัญของนักเรียนที่เรียนเก่ง ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข นักเรียนจึงมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริญญา แก้วบำรุง (2561) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โดยใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การคูณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าแผนการสอนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีระบบ เมื่อนำไปใช้สอนทำให้นักเรียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ เสาร์คำเมืองดี (2562) เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าการสอนโดยใช้เทคนิค STAD 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และยังมีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกฝน ซึ่งแทรกอยู่ในขั้นตอน
ของการสอน นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์บ่อยขึ้นและหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้
เทคนิค STAD เพิ่มขึ้นกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์  แสงศรี (2560) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรต์ามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติที่ระดับนัยสำคัญ .05  

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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การพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์  

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
สุนิสา โส๊ะอ1ุ* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อแบบฝึก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที ่เรียนในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ และ แบบประเมินความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า t  (t-test) หาค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่า แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสม สามารถใช้ฝึกนักเรียนได้ หลังจากใช้แบบฝึกนี้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการ
ออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก
อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ: แบบฝึกออกเสียง พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ หลักสัทศาสตร์ 
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Development of English Consonants and Vowels Pronunciation Drills Based on 
Phonetic Principles for Junior High School Students 

Sunisa So-u1 

Abstract 
The purposes of this research were to develop English consonants and vowels pronunciation drills 

which was based on phonetic principles, to compare the achievement in English consonants and vowels 
pronunciation, and to explore the satisfaction toward the drills of the junior high school students. The 
samples consisted of 35 junior high school students of Azizstan Foundation School in 1St semester of 
academic year 2021 selected by purposive sampling. The research tools were English consonants and 
vowels pronunciation tests and the satisfaction questionnaire. T-test, mean (X̅), and standard deviation (S.D.) 
were used to analyze the data. 

 The results of the research showed that the developed English consonants and vowels 
pronunciation drills were suitable for practicing the students. After using these drills, the students had higher 
achievement in English consonants and vowels pronunciation at the statistical significance level of 0.1 and 
the students were also satisfied by the drills at a high level. 

Keywords: Pronunciation Drills, English Consonants and Vowels, Phonetic Principles 
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บทนำ 
 งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาสภาพเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อาทิ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และคณะ (2558) ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2559) และ ปรัชญา บินหมัดหนี และ
คณะ (2561) พบว่า ปัญหาที่สำคัญของการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้คือ นักเรียนส่วนใหญ่พูด
ภาษามลายูถิ่นเป็นหลัก เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา มักจะใช้ภาษามลายูถิ่นมาใช้ในการเรียน ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้
ภาษาเพื่อสื่อความต้องการที่แท้จริงได้ จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนมากเกินไป ทำให้ไม่ได้ฝึกทักษะอย่างทั่วถึง ขาด
แคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนที ่ทันสมัย  และจากการศึกษาของสุนิสา โส๊ะอุและคณะ (2563) พบว่า ครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต้ ขาดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ 
โดยเฉพาะเรื ่อง สัทศาสตร์ ซึ ่งเป็นศาสตร์ที ่มุ ่งศึกษาวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง ทำให้สอนการออกเสียงที่ผิดพลาดและ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่เจ้าของภาษาใช้กัน อีกทั้งในรายงานวิจัย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรนำ
ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านสัทศาสตร์ หากผู้เรียนได้รับการ
สอนใหจ้ำแนกเสียงได้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เพราะการออกเสียง เป็นเสมือนด่านแรก
ในการเรียนรู้พัฒนาการทางภาษาของเด็ก นันทนา รณเกียรติ (2554) กล่าวว่า ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์มีประโยชน์อย่างมาก
ในการสอนภาษาต่างชาติ โดยเฉพาะครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปทางด้านสัทศาสตร์ เมื่อครูพบปัญหาในการออกเสยีง
ของนักเรียน ครูสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการออกเสียงได้  ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจ
ระบบเสียงของแต่ละภาษา เช่น ภาษาไทย มีระบบเสียงที ่ประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในขณะที่
ภาษาอังกฤษ ไม่มีระบบวรรณยกุต์ ดังนั้น ความรู้เรื่องระบบเสียงทำให้เราเข้าใจและแยกแยะเสยีงท่ีไดย้ินไดอ้ย่างชัดเจน ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาสัทศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ
การพูดของนักเรียนในบริบทพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์เบื้องต้นและเพื่อเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในบริบทพื้นที่ได้มีสื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ โดยหลักสัทศาสตร์ที่ผู้วิจัย
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงทฤษฎีทางสัทศาสตร์ของ อัญชลี ผาสุกนิรันต์ (2542) และ ผลการวิจัย
ของ ปาริฉัตร พลสมบัติ (2555) ดังนี้ 
 1) อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง จำแนกอวัยวะในช่องปากระหว่างอวัยวะที่เป็น ฐาน และอวัยวะที่เป็นกรณ์    
 2) สัทสมบัติของพยัญชนะ ฝึกจากพยัญชนะที่ออกเสียงที่ง่ายที่สุดคือ จากริมฝีปาก ตามด้วยเสียงจาก ไรฟัน ปุ่ม
เหงือก เพดานแข็ง และเพดานอ่อน ตามลำดับ 
 3) สัทสมบัติของสระ ฝึกออกเสียงสระเดี่ยว เริ่มจากสระหน้า สระกลาง และสระหลัง จากนั้น ออกเสียงสระประสม
ที่เกิดจากการประสมกันของสระเดี่ยว 2 เสียง 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี จำนวน 460 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1/11 ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
 2) การสร้างและพัฒนาแบบฝึก 
 2.1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลความคิดในการสร้างและพัฒนาแบบฝึก
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะสมและมีคุณภาพพร้อมท่ีนำไปใช้ 
 2.2) ร่างแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ประกอบไปด้วย แบบฝึกย่อย 3 ชุดคือ 
แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแบบฝึกชุดที่ 2 เรื่อง การออกเสียงสระเดี่ยวภาษาอังกฤษ แบบฝึก
ชุดที ่3 เรื่อง การออกเสียงสระประสมภาษาอังกฤษ แต่ละแบบฝึกย่อย ประกอบด้วย ช่ือแบบฝึก จุดประสงค์ คำช้ีแจง เวลาที่
ใช้ วิธีการออกเสียง ตารางเปรียบเทียบคำพร้อมด้วยคำอ่านที่ถอดเสียงด้วยสัทอักษรกำกับไว้ โดยด้านล่างของทุก ๆ ตาราง
คำศัพท์ มีการแสดงรหัส QR ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แบบฝึกได้ทำการแสกนเพ่ือดูและฟังการออกเสียงคำศัพท์  อีกท้ังมีแบบฝึกหัดออก
เสียงคำพร้อมด้วยเฉลยที่สามารถดูและฟังได้จากรหัส QR  
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บทนำ 
 งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาสภาพเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อาทิ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และคณะ (2558) ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2559) และ ปรัชญา บินหมัดหนี และ
คณะ (2561) พบว่า ปัญหาที่สำคัญของการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้คือ นักเรียนส่วนใหญ่พูด
ภาษามลายูถิ่นเป็นหลัก เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา มักจะใช้ภาษามลายูถิ่นมาใช้ในการเรียน ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้
ภาษาเพื่อสื่อความต้องการที่แท้จริงได้ จำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนมากเกินไป ทำให้ไม่ได้ฝึกทักษะอย่างทั่วถึง ขาด
แคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนที ่ทันสมัย  และจากการศึกษาของสุนิสา โส๊ะอุและคณะ (2563) พบว่า ครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต้ ขาดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ 
โดยเฉพาะเรื ่อง สัทศาสตร์ ซึ ่งเป็นศาสตร์ที ่มุ ่งศึกษาวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง ทำให้สอนการออกเสียงที่ผิดพลาดและ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่เจ้าของภาษาใช้กัน อีกทั้งในรายงานวิจัย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรนำ
ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านสัทศาสตร์ หากผู้เรียนได้รับการ
สอนใหจ้ำแนกเสียงได้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เพราะการออกเสียง เป็นเสมือนด่านแรก
ในการเรียนรู้พัฒนาการทางภาษาของเด็ก นันทนา รณเกียรติ (2554) กล่าวว่า ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์มีประโยชน์อย่างมาก
ในการสอนภาษาต่างชาติ โดยเฉพาะครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปทางด้านสัทศาสตร์ เมื่อครูพบปัญหาในการออกเสยีง
ของนักเรียน ครูสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการออกเสียงได้  ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจ
ระบบเสียงของแต่ละภาษา เช่น ภาษาไทย มีระบบเสียงที ่ประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในขณะที่
ภาษาอังกฤษ ไม่มีระบบวรรณยกุต์ ดังนั้น ความรู้เรื่องระบบเสียงทำให้เราเข้าใจและแยกแยะเสยีงท่ีไดย้ินไดอ้ย่างชัดเจน ผู้วิจัย
ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะแขนงวิชาสัทศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ
การพูดของนักเรียนในบริบทพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์เบื้องต้นและเพื่อเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในบริบทพื้นที่ได้มีสื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ โดยหลักสัทศาสตร์ที่ผู้วิจัย
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงทฤษฎีทางสัทศาสตร์ของ อัญชลี ผาสุกนิรันต์ (2542) และ ผลการวิจัย
ของ ปาริฉัตร พลสมบัติ (2555) ดังนี้ 
 1) อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง จำแนกอวัยวะในช่องปากระหว่างอวัยวะที่เป็น ฐาน และอวัยวะที่เป็นกรณ์    
 2) สัทสมบัติของพยัญชนะ ฝึกจากพยัญชนะที่ออกเสียงที่ง่ายที่สุดคือ จากริมฝีปาก ตามด้วยเสียงจาก ไรฟัน ปุ่ม
เหงือก เพดานแข็ง และเพดานอ่อน ตามลำดับ 
 3) สัทสมบัติของสระ ฝึกออกเสียงสระเดี่ยว เริ่มจากสระหน้า สระกลาง และสระหลัง จากนั้น ออกเสียงสระประสม
ที่เกิดจากการประสมกันของสระเดี่ยว 2 เสียง 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี จำนวน 460 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1/11 ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
 2) การสร้างและพัฒนาแบบฝึก 
 2.1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประมวลความคิดในการสร้างและพัฒนาแบบฝึก
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะสมและมีคุณภาพพร้อมท่ีนำไปใช้ 
 2.2) ร่างแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ประกอบไปด้วย แบบฝึกย่อย 3 ชุดคือ 
แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแบบฝึกชุดที่ 2 เรื่อง การออกเสียงสระเดี่ยวภาษาอังกฤษ แบบฝึก
ชุดที ่3 เรื่อง การออกเสียงสระประสมภาษาอังกฤษ แต่ละแบบฝึกย่อย ประกอบด้วย ช่ือแบบฝึก จุดประสงค์ คำช้ีแจง เวลาที่
ใช้ วิธีการออกเสียง ตารางเปรียบเทียบคำพร้อมด้วยคำอ่านที่ถอดเสียงด้วยสัทอักษรกำกับไว้ โดยด้านล่างของทุก ๆ ตาราง
คำศัพท์ มีการแสดงรหัส QR ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แบบฝึกได้ทำการแสกนเพ่ือดูและฟังการออกเสียงคำศัพท์  อีกท้ังมีแบบฝึกหัดออก
เสียงคำพร้อมด้วยเฉลยที่สามารถดูและฟังได้จากรหัส QR  

  

 2.3) นำแบบฝึกไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพโดย
ใช้แบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ดี 
 2.4) นำแบบฝึก ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนำไป
ทดลอง โดยกำหนดให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 
 2.5) นำแบบฝึกไปทดลองใช้ 
 3) การสร้างแบบทดสอบ 
 3.1) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ โดยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษท้ังหมด 30 คำ 
ประกอบไปด้วยคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์ ซึ่งเป็นคำที่มีพยางค์เดียว สองพยางค์ และหลายพยางค์ โดย
ทดสอบความถูกต้อง 2 ประเด็นคือ คือ การออกเสียงสระ และ การออกเสียงพยัญชนะ  
 3.2) แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ นำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน แล้วหาค่าความยากง่าย (P) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
ให้มี หาค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่า 0.05 ขึ้นไป 
 3.3) นำแบบแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 4) การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 4.1) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 15 ข้อ 
 4.2) นำแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านไปประเมินหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดียวกันที่
ประเมินแบบฝึก พร้อมท้ังให้คำแนะนำและข้อปรับปรุง 
 4.3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.1) ระยะก่อนดำเนินการฝึก 

5.1.1) ผู้วิจัยสร้างห้องประชุมออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet และส่งต่อการเช่ือมโยงให้นักเรียนทุก
คนเข้ามาร่วมประชุม ผู ้วิจัยชี้แจงรายละเอียดถึงขั ้นตอนการฝึกออกเสียงให้นักเรียนทราบ  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสำคัญของภาษาอังกฤษ ความรู้ทั ่วไปเกี ่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง รวมถึงความสำคัญของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง   

5.1.2) ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยส่งรายการคำศัพท์ในแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมิน
และหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างผ่านทาง Google Drive จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์
พร้อมด้วยบันทึกวิดีโอการออกเสียงของตัวเอง ส่งมาให้ผู้วิจัยผ่านทาง Google Drive ภายในเวลาที่กำหนดให้ 
 5.2) ระยะดำเนินการฝึก 
 ผู้วิจัยดำเนินการใช้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
และหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet โดยใช้
เทคนิคกลุ่ม-คู่-เดี่ยว (Team – Pair – Solo) 
 5.3) ระยะหลังดำเนินการฝึก 
 หลังจากอบรมเสร็จสิ้น ผู้วิจัยทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษอีกครั้ง (Post-test) และสอบถาม
ความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกท่ีผ่านการประเมินและหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนำ
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 6) การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
 6.1)  หาคุณภาพแบบฝึกโดยจัดระดับคุณภาพแบบฝึกที่ได้จากผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวนค่าเฉลี่ย (X̅) 
แล้วเทียบกับเกณฑ์โดยต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ดี  
 6.2) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80  
 6.3) หาผลสมัฤทธ์ิทางการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ โดยใช้ t-test Dependent Sample 
 6.4) หาความพึงพอใจต่อแบบฝึกโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ผู้วิจัยได้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่มีองค์ประกอบและ
รายละเอียดดังนี้ 
 1) คู่มือการใช้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการของ
แบบฝึก จุดประสงค์ของแบบฝึก บทบาทครู บทบาทนักเรียน และ แนวทางการใช้แบบฝึก 
 2) แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ มีแบบฝึกย่อย 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 
 2.1) แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ได้แก่ พยัญชนะ /f/ /v/ /θ / /ð/ /s/ /z/ /ʒ/ /ʃ/ 
/t̬ʃ/ /dʒ/ /l/ /r/ /k/ และ /g/ 
 2.2) แบบฝึกชุดที่ 2 เรื่อง การออกเสียงสระเดี่ยวภาษาอังกฤษ ได้แก่ สระ /i:/ /ɪ/ /e/ /æ/ /ɑ:/ /ʌ/ /ɜ:/ /ə/ 
/ɔ:/ /ɒ/ /u:/ และ /ʊ/ 
 2.3) แบบฝึกชุดที่ 3 เรื่อง การออกเสียงสระประสมภาษาอังกฤษ ได้แก่ สระ /eɪ/ /ɑɪ/ /ɔɪ/ /əʊ/ /ɑʊ/ /ɪə/ 
/eə/ และ /ʊə/  
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ท่าน  

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน 
1. รูปเล่ม    
1.1 ตัวหนังสือมีขนาดเหมาะสมและชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ภาพประกอบมีชัดเจนและความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3 มีองค์ประกอบของแบบฝึกครบถ้วน 4.67 0.47 มากที่สุด 
2. ด้านจุดประสงค์    
2.1 จุดประสงค์ของของแบบฝึกสอดคล้องกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
2.3 ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องวัดได้ชัดเจน 4.00 0.82 มาก 
3. เนื้อหาของแบบฝึก    
3.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 4.00 0.00 มาก 
3.2 มีการจัดลำดับความยากง่ายของเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
3.3 มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน 4.33 0.47 มาก 
3.4 มีความใหม่และเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.33 0.47 มาก 
3.5 มีความทันสมัย และน่าสนใจ 4.33 0.47 มาก 
4. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก    
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 4.67 0.47 มากที่สุด 
4.2 มีการช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.33 0.47 มาก 
4.3 เวลาที่ใช้ฝึกมีความเหมาะสม 3.67 0.94 มาก 
4.4 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น 

4.67 0.47 มากที่สุด 

4.5 แบบฝึกสามารถเร้าใจนักเรียนได้ 3.67 0.47 มาก 
4.6 นักเรียนสามารถฝึกด้วยตนเองได้ 3.67 0.47 มาก 
5. คุณภาพของแบบฝึก    
โดยภาพรวม แบบฝ ึกออกเส ียงพย ัญชนะและสระ
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์นี้มีคุณภาพ และสามารถ
พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 

4.00 0.00 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.25 มาก 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ผู้วิจัยได้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่มีองค์ประกอบและ
รายละเอียดดังนี้ 
 1) คู่มือการใช้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการของ
แบบฝึก จุดประสงค์ของแบบฝึก บทบาทครู บทบาทนักเรียน และ แนวทางการใช้แบบฝึก 
 2) แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ มแีบบฝึกย่อย 3 ชุด ดังต่อไปนี้ 
 2.1) แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ได้แก่ พยัญชนะ /f/ /v/ /θ / /ð/ /s/ /z/ /ʒ/ /ʃ/ 
/t̬ʃ/ /dʒ/ /l/ /r/ /k/ และ /g/ 
 2.2) แบบฝึกชุดที่ 2 เรื่อง การออกเสียงสระเดี่ยวภาษาอังกฤษ ได้แก่ สระ /i:/ /ɪ/ /e/ /æ/ /ɑ:/ /ʌ/ /ɜ:/ /ə/ 
/ɔ:/ /ɒ/ /u:/ และ /ʊ/ 
 2.3) แบบฝึกชุดที่ 3 เรื่อง การออกเสียงสระประสมภาษาอังกฤษ ได้แก่ สระ /eɪ/ /ɑɪ/ /ɔɪ/ /əʊ/ /ɑʊ/ /ɪə/ 
/eə/ และ /ʊə/  
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ท่าน  

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน 
1. รูปเล่ม    
1.1 ตัวหนังสือมีขนาดเหมาะสมและชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ภาพประกอบมีชัดเจนและความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
1.3 มีองค์ประกอบของแบบฝึกครบถ้วน 4.67 0.47 มากที่สุด 
2. ด้านจุดประสงค์    
2.1 จุดประสงค์ของของแบบฝึกสอดคล้องกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
2.3 ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องวัดได้ชัดเจน 4.00 0.82 มาก 
3. เนื้อหาของแบบฝึก    
3.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 4.00 0.00 มาก 
3.2 มีการจัดลำดับความยากง่ายของเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 
3.3 มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน 4.33 0.47 มาก 
3.4 มีความใหม่และเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.33 0.47 มาก 
3.5 มีความทันสมัย และน่าสนใจ 4.33 0.47 มาก 
4. ขั้นตอนการใช้แบบฝึก    
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบฝึก 4.67 0.47 มากที่สุด 
4.2 มีการช้ีแจงขั้นตอนการฝึกอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.33 0.47 มาก 
4.3 เวลาที่ใช้ฝึกมีความเหมาะสม 3.67 0.94 มาก 
4.4 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น 

4.67 0.47 มากที่สุด 

4.5 แบบฝึกสามารถเร้าใจนักเรียนได้ 3.67 0.47 มาก 
4.6 นักเรียนสามารถฝึกด้วยตนเองได้ 3.67 0.47 มาก 
5. คุณภาพของแบบฝึก    
โดยภาพรวม แบบฝ ึกออกเส ียงพย ัญชนะและสระ
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์นี้มีคุณภาพ และสามารถ
พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ 

4.00 0.00 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.25 มาก 

  

 จากตาราง พบว่า แบบฝึกมีความเหมาะสมมากในการนำไปฝึกกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เทียบเท่ากับคณุภาพ
ระดับดี หากพิจารณารายละเอียด พบว่า แบบฝึกนี้มีความเหมาะสมมากที่สุดในประเด็น ตัวหนังสือมีขนาดเหมาะสมและ
ชัดเจน ภาพประกอบมีชัดเจนและความเหมาะสม มีองค์ประกอบของแบบฝึกครบถ้วน จุดประสงค์ของของแบบฝึกสอดคล้อง
กับเนื้อหา ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบฝึก และ กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึก พบว่า หลังจากผู้วิจัยทดลองใช้แบบฝึกออกเสียง
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ประสิทธิภาพของแบบฝึกเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.08 และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.50 สอดคล้อง
กับ พัชราภรณ์ ห่อตระกูล และ สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ (2561) ที่ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบการ
สอนเสียงพยัญชนะ เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนเสียง
พยัญชนะ ภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหาในรายวิชาสัทศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อชุดฝึกปฏิบัติจากการวิจัย พบวา่ 
ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในรายวิชาสัทศาสตร์มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด
ไว้ท่ี 89.76 : 88.43 
 ตารางที ่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ทั้งก่อนและหลังใช้แบบฝึก 

การทดสอบ N X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนใช้ 35 10.40 2.90 28.275 .000*** หลังใช้ 35 19.91 2.61 

*p < .01 
 จากตาราง พบว่า หลังจากใช้แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั้น เนื่องจากแบบฝึกนี้สร้างขึ้นโดยใช้หลักการทางสัทศาสตร์ ประกอบไปด้วยทฤษฎีการออกเสียง
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง  เมื่อนักเรียนได้รับทราบข้อมูลความรู้เหล่านี้ ประกอบกับการได้ฝึกออกเสียงแบบมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคนิค กลุ่ม-คู่-เดี่ยว (team-pair-solo) และใช้เวลาในการฝึกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนสามารถออก
เสียงได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ นันทนา รณเกียรติ (2554, อ้างถึงในปาริฉัตร พลสมบัติ 2555) ได้กล่าวว่า 
สัทศาสตร์สามารถช่วยให้การสอนภาษาต่างชาติ การศึกษาระบบเสียง และการรักษาผู้ที่มีปัญหาในการออกเสียง  มีความถูก
ต้องและสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลของการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริฉัตร พลสมบัติ (2555) ที่ได้ศึกษาพบว่า ชุดฝึกการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์ ทำให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย ในโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร์ มีความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จิรประภา บุญพรหม (2551) ได้ศึกษาประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางด้านสัทศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในก
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศษของนักศึกษาไทย พบว่า กลยุทธ์ทางด้านสัทศาสตร์ที่ใช้ในการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ส่งผล
โดยตรงต่อการแก้ไขการออกเสียงสัทสัมพันธ์ การออกเสียงสระ การออกเสียงพยัญชนะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองใช้กลยุทธ์ทางด้านสัทศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  และยังสอดคล้องกับ M. Lekha Swarna Priya และ 
Dr. Prasantha Kumar N.S. (2020) ทีไ่ด้วิจัยเกี่ยวกับการสอนสัทศาสตรแ์ละฝึกการออกเสียงอย่างเข้มข้นตามทฤษฎีการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT: Communicative Language Teaching) กับนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สอง (ESL) ของ Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย พบว่า การฝึกออกเสียงและการวิเคราะห์คู่เทียบเสียง 
(minimal pair) สามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจระบบเสียงได้อย่างถ่องแท้และช่วยพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาไปในคราว
เดียวกัน  
 ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่มีต่อแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน 
1. แบบฝึกมีคำชี้แจงในการใช้งานที่ชัดเจน 

อ่านเข้าใจง่าย 
4.11 0.72 พึงพอใจมาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน 
2. แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.23 0.73 พึงพอใจมาก 
3. แบบฝึกมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียน 4.49 0.74 พึงพอใจมาก 
4. กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับ

นักเรียน 
4.34 0.73 พึงพอใจมาก 

5. แบบฝ ึกม ีภาพประกอบ และการวาง
ภาพประกอบท่ีดี 

4.03 0.86 พึงพอใจมาก 

6. เวลาที่ใช้ฝึก เพียงพอและเหมาะสม 3.83 0.79 พึงพอใจมาก 
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและ

ขั้นตอนในแบบฝึกได้ 
3.97 0.71 พึงพอใจมาก 

8. นักเรียนได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิธีการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ 

4.63 0.65 พึงพอใจมากที่สุด 

9. แบบฝึกมีความท้าทายความสามารถของ
นักเรียน 

4.40 0.69 พึงพอใจมาก 

10. กิจกรรมในแบบฝึก ทำให้นักเรียนได้รู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

4.46 0.74 พึงพอใจมาก 

11. หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนสามารถออก
เสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

4.11 0.68 พึงพอใจมาก 

12. กิจกรรมในแบบฝึกทำให้นักเรียนรับรู ้ถึง
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง 

4.37 0.69 พึงพอใจมาก 

13. แบบฝ ึ กม ี ป ร ะ โ ยชน ์ ต ่ อ ก า ร เ ร ี ยน
ภาษาอังกฤษ 

4.69 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 

14. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแบบ
ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.29 0.79 พึงพอใจมาก 

15. หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนมีเจตคติที ่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.23 0.73 พึงพอใจมาก 

ภาพรวม 4.28 0.07 พึงพอใจมาก 
 จากตาราง พบว่า พบว่า หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก นักเรียนมีความพอใจที่ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิธีการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ และ มีความคิกเห็นว่าแบบฝึกนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด อีกทั้งยังมีความเห็นอีก
ว่า แบบฝึกนี้มีคำชี้แจงในการใช้งานที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ขนาดของตัวอักษร เนื้อหา กิจกรรม และเวลาที่ใช้ฝึกมีความ
เหมาะสมมาก กิจกรรมที่ใช้ฝึกนักเรียนมีความท้าทายและทำให้นักเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อีกทั้ง นักเรียนมี
ความเห็นว่าหลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง รับรู้ถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้จากแบบฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปาริฉัตร พลสมบัติ (2555) ที่พบว่าหลังจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย ในโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการฝึกด้วยชุดฝึกการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์ นักเรียนมีเจตคติต่อการออกเสียงภาษาไทยสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ห่อตระกูล และ สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ (2561) ที่ได้สำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้ชุดฝกึ
ปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนออกเสียงพยัญชนะ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมิน 
2. แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.23 0.73 พึงพอใจมาก 
3. แบบฝึกมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียน 4.49 0.74 พึงพอใจมาก 
4. กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับ

นักเรียน 
4.34 0.73 พึงพอใจมาก 

5. แบบฝ ึกม ีภาพประกอบ และการวาง
ภาพประกอบท่ีดี 

4.03 0.86 พึงพอใจมาก 

6. เวลาที่ใช้ฝึก เพียงพอและเหมาะสม 3.83 0.79 พึงพอใจมาก 
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงและ

ขั้นตอนในแบบฝึกได้ 
3.97 0.71 พึงพอใจมาก 

8. นักเรียนได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิธีการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ 

4.63 0.65 พึงพอใจมากที่สุด 

9. แบบฝึกมีความท้าทายความสามารถของ
นักเรียน 

4.40 0.69 พึงพอใจมาก 

10. กิจกรรมในแบบฝึก ทำให้นักเรียนได้รู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

4.46 0.74 พึงพอใจมาก 

11. หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนสามารถออก
เสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

4.11 0.68 พึงพอใจมาก 

12. กิจกรรมในแบบฝึกทำให้นักเรียนรับรู ้ถึง
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง 

4.37 0.69 พึงพอใจมาก 

13. แบบฝ ึ กม ี ป ร ะ โ ยชน ์ ต ่ อ ก า ร เ ร ี ยน
ภาษาอังกฤษ 

4.69 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 

14. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแบบ
ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.29 0.79 พึงพอใจมาก 

15. หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนมีเจตคติที ่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.23 0.73 พึงพอใจมาก 

ภาพรวม 4.28 0.07 พึงพอใจมาก 
 จากตาราง พบว่า พบว่า หลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก นักเรียนมีความพอใจที่ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวิธีการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ และ มีความคิกเห็นว่าแบบฝึกนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด อีกทั้งยังมีความเห็นอีก
ว่า แบบฝึกนี้มีคำชี้แจงในการใช้งานที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ขนาดของตัวอักษร เนื้อหา กิจกรรม และเวลาที่ใช้ฝึกมีความ
เหมาะสมมาก กิจกรรมที่ใช้ฝึกนักเรียนมีความท้าทายและทำให้นักเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อีกทั้ง นักเรียนมี
ความเห็นว่าหลังจากใช้แบบฝึก นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง รับรู้ถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้จากแบบฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปาริฉัตร พลสมบัติ (2555) ที่พบว่าหลังจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย ในโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการฝึกด้วยชุดฝึกการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์ นักเรียนมีเจตคติต่อการออกเสียงภาษาไทยสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ห่อตระกูล และ สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ (2561) ที่ได้สำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้ชุดฝกึ
ปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนออกเสียงพยัญชนะ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 
 
 

  

สรุปผลการวิจัย 
แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม สามารถใช้ฝึก

นักเรียนได้ หลังจากใช้แบบฝึกนี้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะและสระ
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกอยู่ในระดับมาก 

กิตติกรรมประกาศ 
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โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำแบบสอบถาม 
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เรื่องเล่าโนรากับการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
 

รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ1 และ เอกพงษ์  คงฉาง2* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าโนราจากเอกสารและคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของ

วัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องเล่าโนราในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในพื้นที่
ลุ่มทะเลสาบสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่าเรื่องเล่าตำนานโนราล้วน
ปรากฏช่ือบุคคล เรื่องราว และช่ือสถานที่ ณ บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา และพบว่าพื้นที่หลักที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตำนานโนรา  ได้แก่ 1) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  พื้นที่ที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยา
สายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา 2) ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ท่ีปรากฏเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับพื้นท่ีที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ และ 3) ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง พ้ืนท่ีที่เป็นท่ีอาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา  

 เรื่องเล่าดังกล่าวถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนราที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ
โนราออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง ผ่านภาพวาดจำลองเหตุการณ์ประกอบภาพถ่ายสถานท่ีจริงและคำบรรยายที่เข้าใจง่าย 
ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงตำนานโนราและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ทางวัฒนธรรม อันเป็นการส่งต่อมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาคใต้ของไทย และของมนุษยชาติให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป 

คำสำคัญ : โนรา เรื่องเล่าโนรา สื่อทางวัฒนธรรม หนังสือนำเที่ยว 
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เรื่องเล่าโนรากับการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
 

รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ1 และ เอกพงษ์  คงฉาง2* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าโนราจากเอกสารและคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของ

วัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องเล่าโนราในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในพื้นที่
ลุ่มทะเลสาบสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่าเรื่องเล่าตำนานโนราล้วน
ปรากฏช่ือบุคคล เรื่องราว และช่ือสถานที่ ณ บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา และพบว่าพื้นที่หลักที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตำนานโนรา  ได้แก่ 1) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  พื้นที่ที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยา
สายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา 2) ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ท่ีปรากฏเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับพื้นท่ีที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ และ 3) ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง พ้ืนท่ีที่เป็นท่ีอาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา  

 เรื่องเล่าดังกล่าวถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนราที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ
โนราออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง ผ่านภาพวาดจำลองเหตุการณ์ประกอบภาพถ่ายสถานท่ีจริงและคำบรรยายที่เข้าใจง่าย 
ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงตำนานโนราและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ทางวัฒนธรรม อันเป็นการส่งต่อมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาคใต้ของไทย และของมนุษยชาติให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์แก่คนรุ่นหลัง
ต่อไป 

คำสำคัญ : โนรา เรื่องเล่าโนรา สื่อทางวัฒนธรรม หนังสือนำเที่ยว 
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Tale of Nora and the Development of Cultural Media 
in the form of Nora Trail Guide Book 

Reunruethai Rodsuwan1 and Akkapong Khongchang2* 
 

บทคัดย่อ 
The objectives of this study were to study the tale of Nora from important documents and 

narratives by performers and villagers who are the owners of this culture and to present it in the form 
of Nora trail guide book. This study was a qualitative research from important documents and using 
was observation, interview and focus group discussion to collect field data in Songkhla Lake area. The 
data analysis was performed with the concepts of tale and storytelling. The results showed that all 
collected tales and legends of Nora feature persons, stories and locations in Songkhla Lake area. The 
survey of Songkhla Lake area revealed that the main locations related to the legend of Nora are 1) 
Chong Thanon Sub-district, Khao Chaison District, Phatthalung Province, the location of the city of 
Phraya Sayfafad, grandfather of Khun Sri Sattha; 2) Ko Yai Sub-district, Krasae Sin District, Phatthalung 
Province, where Nang Nuan Thong Samlee lived after being abandoned on a raft; and 3) Tha Khae 
Temple, Mueang Phatthalung District, Phatthalung Province, the last residence of Khun Sri Sattha. 

The tale of Nora was used in making Nora trail guide book that can convey the tale of Nora to 
a wider audience through illustrations and photographs of real locations with easy-to-understand 
descriptions. With this guide book, the general public can access the legend of Nora and realize the 
importance of culturally significant area. This is to pass on and preserve the intangible cultural 
heritage of southern Thailand and humanity to future generations. 

Keywords: Nora, Tale of Nora, Cultural Media, Guide Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

772

บทนำ 
โนราเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในท้องถิ่นและชุมชนมีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัย

อยุธยา โดยผู้รำโนราเป็นทั้งผู้รับมรดกและผู้ถ่ายทอดมรดกสู่ลูกหลานโดยตรงมิได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
เรื่องราวความเป็นมา ลักษณะการร่ายรำ หรือรูปแบบพิธีกรรมอื่น ๆ อันประกอบเป็นโนรา จึงจะเห็นได้ว่าในแต่ละ
ท้องถิ่นของภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ต่างก็มีรูปแบบการรำ การขับร้อง และการสืบประวัติความ
เป็นมาที่แตกต่างกันออกไป(ฤทัยรัตน์ ทองแท้, 2544) การศึกษาเบื้องต้นด้านพ้ืนท่ี พบว่า พ้ืนท่ีรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามี
ความเช่ือ และการร่ายรำโนรามาแต่อดีต และมีการผสมผสานระหว่างความเช่ือเรื่องครูหมอโนราและตายาย จนมีการ
ไหว้ทั้งครูหมอและตายาย กลายเป็นพิธีโนราโรงครู ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่มากเป็นพิเศษแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่ง
เป็นแหล่งกำเนิดโนราและมีคณะโนราอยู่หนาแน่นที่สุด (สกล เกษมพันธุ์. 2544)  

การศึกษาผลงานวิจัยในด้านความเชื่อ บทบาท และพัฒนาการของโนรา การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับโนรา การศึกษาเฉพาะประเภทโนรา การศึกษาองค์ประกอบในการแสดงโนรา การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ 
และสืบทอดการแสดงโนรา และด้านการประยุกต์โนราเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ ย้อนหลังกว่า 30 ปี ของรื่ นฤทัย       
รอดสุวรรณ (2559) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นอาณาบริเวณศึกษา คือ พ้ืนที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา  เนื่องจากผู้คน
แถบนี้ มีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์มาช้านาน สำหรับสาระสำคัญด้านเนื้อหาพบว่า มีการศึกษาใน 6 
ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ความเช่ือ บทบาท และพัฒนาการของโนรา ประเด็นที่สอง การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับโนราทั้ง นายโรง พรานโนรา และคนทรง ประเด็นที่ สาม การศึกษาเฉพาะประเภทที่เน้นโนราใน
พิธีกรรม  แก่ โนราโรงครู พิธีครอบเทริด และพิธีการแข่งขันประชันโรง ประเด็นที่สี่ การศึกษาองค์ประกอบในการแสดง
โนราด้านเครื่องแต่งกาย ดนตรี ท่ารำ และบทร้อง ประเด็นที่ห้า การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงโนรา  
ประเด็นที่หก การประยุกต์โนราเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประโยชน์ด้านการศึกษา การออกแบบ ศิลปะ และด้าน
สุขภาพ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในภาพรวมสะท้อน ว่าการศึกษาเกี่ยวกับโนราส่วนใหญ่เน้นศึกษาโครงสร้าง และการ
เฟ้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านปฏิบัติการณ์ โนรา อันมีนัยสื่อให้เห็นถึงความหวงแหนต่อนาฏลักษณ์ท้องถิ่น ส่งผลให้
วัฒนธรรมโนรายังคงดำรงอยู่คู่คนลุ่มทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเป็นแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมโนราด้วยการปรับใช้
ให้ธำรงไว้โดยปฏิภาณของคนรุ่นหลัง  

ในประเด็นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงโนรามีการศึกษาทั้งในระดับกลุ่มเยาวชน(พรจิต ชู
ช่ืน และคณะ. 2555) ระดับชุมชน(จีรวรรณ ศรีหนูสุด. 2552) ระดับตำบล (จำลอง นิลวิสุทธิ์. 2555) และระดับอำเภอ
(วัลภา เกื้อสกุล. 2544) อีกยังมีการศึกษาเฉพาะคณะเพื่อให้เห็นลักษณะการสืบทอดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาการ
สืบทอดเช้ือสายของคณะโนราเลื่อน ไสนาว (โสวภา สงขาว. 2558) ส่วนการอนุรักษ์สืบทอดที่ ไม่ได้มุ่งในเรื่อง
ขนบธรรมเนียมหรือสายตระกูลคือ การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา ซึ่งมุ่งศึกษาเฉพาะ
กิจกรรมการใช้พื้นที่เฉพาะของวัฒนธรรมโนรา(อัศนัย เล่งอี้. 2556) ทั้งนี้จากผลการศึกษาของชุมพล รอดแจ่ม(2556) 
พบว่า หนังสือนำเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หนังสือนำเที่ยวจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้รับข้อมูล
การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น (วิคิเนีย มายอร์. 2555)  

การวิจัยในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอเรื่องเล่าโนราทั้งจากเอกสารหลักฐานและคำบอกเล่าให้ออกมา
ในรูปของหนังสือนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่สะท้อนถึงความสำคัญของพื้นที่ตามเรื่องเล่าโนราอันเป็น
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บทนำ 
โนราเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในท้องถิ่นและชุมชนมีการสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัย

อยุธยา โดยผู้รำโนราเป็นทั้งผู้รับมรดกและผู้ถ่ายทอดมรดกสู่ลูกหลานโดยตรงมิได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
เรื่องราวความเป็นมา ลักษณะการร่ายรำ หรือรูปแบบพิธีกรรมอื่น ๆ อันประกอบเป็นโนรา จึงจะเห็นได้ว่าในแต่ละ
ท้องถิ่นของภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ต่างก็มีรูปแบบการรำ การขับร้อง และการสืบประวัติความ
เป็นมาที่แตกต่างกันออกไป(ฤทัยรัตน์ ทองแท้, 2544) การศึกษาเบื้องต้นด้านพ้ืนท่ี พบว่า พ้ืนท่ีรอบลุ่มทะเลสาบสงขลามี
ความเช่ือ และการร่ายรำโนรามาแต่อดีต และมีการผสมผสานระหว่างความเช่ือเรื่องครูหมอโนราและตายาย จนมีการ
ไหว้ทั้งครูหมอและตายาย กลายเป็นพิธีโนราโรงครู ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่มากเป็นพิเศษแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่ง
เป็นแหล่งกำเนิดโนราและมีคณะโนราอยู่หนาแน่นที่สุด (สกล เกษมพันธุ์. 2544)  

การศึกษาผลงานวิจัยในด้านความเชื่อ บทบาท และพัฒนาการของโนรา การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับโนรา การศึกษาเฉพาะประเภทโนรา การศึกษาองค์ประกอบในการแสดงโนรา การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ 
และสืบทอดการแสดงโนรา และด้านการประยุกต์โนราเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ ย้อนหลังกว่า 30 ปี ของรื่ นฤทัย       
รอดสุวรรณ (2559) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นอาณาบริเวณศึกษา คือ พ้ืนที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา  เนื่องจากผู้คน
แถบนี้ มีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์มาช้านาน สำหรับสาระสำคัญด้านเนื้อหาพบว่า มีการศึกษาใน 6 
ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ความเช่ือ บทบาท และพัฒนาการของโนรา ประเด็นที่สอง การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับโนราทั้ง นายโรง พรานโนรา และคนทรง ประเด็นที่ สาม การศึกษาเฉพาะประเภทที่เน้นโนราใน
พิธีกรรม  แก่ โนราโรงครู พิธีครอบเทริด และพิธีการแข่งขันประชันโรง ประเด็นที่สี่ การศึกษาองค์ประกอบในการแสดง
โนราด้านเครื่องแต่งกาย ดนตรี ท่ารำ และบทร้อง ประเด็นที่ห้า การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงโนรา  
ประเด็นที่หก การประยุกต์โนราเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประโยชน์ด้านการศึกษา การออกแบบ ศิลปะ และด้าน
สุขภาพ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในภาพรวมสะท้อน ว่าการศึกษาเกี่ยวกับโนราส่วนใหญ่เน้นศึกษาโครงสร้าง และการ
เฟ้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านปฏิบัติการณ์ โนรา อันมีนัยสื่อให้เห็นถึงความหวงแหนต่อนาฏลักษณ์ท้องถิ่น ส่งผลให้
วัฒนธรรมโนรายังคงดำรงอยู่คู่คนลุ่มทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเป็นแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมโนราด้วยการปรับใช้
ให้ธำรงไว้โดยปฏิภาณของคนรุ่นหลัง  

ในประเด็นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงโนรามีการศึกษาทั้งในระดับกลุ่มเยาวชน(พรจิต ชู
ช่ืน และคณะ. 2555) ระดับชุมชน(จีรวรรณ ศรีหนูสุด. 2552) ระดับตำบล (จำลอง นิลวิสุทธิ์. 2555) และระดับอำเภอ
(วัลภา เกื้อสกุล. 2544) อีกยังมีการศึกษาเฉพาะคณะเพื่อให้เห็นลักษณะการสืบทอดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาการ
สืบทอดเช้ือสายของคณะโนราเลื่อน ไสนาว (โสวภา สงขาว. 2558) ส่วนการอนุรักษ์สืบทอดที่ ไม่ได้มุ่งในเรื่อง
ขนบธรรมเนียมหรือสายตระกูลคือ การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา ซึ่งมุ่งศึกษาเฉพาะ
กิจกรรมการใช้พื้นที่เฉพาะของวัฒนธรรมโนรา(อัศนัย เล่งอี้. 2556) ทั้งนี้จากผลการศึกษาของชุมพล รอดแจ่ม(2556) 
พบว่า หนังสือนำเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หนังสือนำเที่ยวจึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้รับข้อมูล
การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น (วิคิเนีย มายอร์. 2555)  

การวิจัยในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอเรื่องเล่าโนราทั้งจากเอกสารหลักฐานและคำบอกเล่าให้ออกมา
ในรูปของหนังสือนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่สะท้อนถึงความสำคัญของพื้นที่ตามเรื่องเล่าโนราอันเป็น

สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีปรากฏในเรือ่งเล่า ทำให้เรื่องเล่าโนรานั้นมีความหมาย
และเป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเรื่องเล่าโนราจากเอกสารสำคัญและคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้านผูเ้ป็นเจ้าของวัฒนธรรม  
2. เพื่อนำเสนอเรื่องเล่าโนราในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
 

วิธีดำเนินการ 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้  
พื้นที่ศึกษา กำหนดพื้นที่จากการสำรวจเอกสารและคำบอกเล่า ผลจากการสำรวจ พบว่า พื้นที่หลักที่มีความ

เกี่ยวข้องกับตำนานโนรา คือ พื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ 1) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
พื้นที่ท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา 2) ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พื้นที่ที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ 
และ 3) ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ้ืนท่ีเป็นที่อาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา 

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชาวบ้าน 2) โนรา และ 3) นักวิชาการที่มีผลงานเกี่ยวกับโนรา
และเรื่องเล่าโนรา 

การรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาเรื่อง
เล่าโนราจากเอกสารสำคัญอย่างหนังสือ บทความ งานวิจัย และคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้าน ในประเด็นของพื้นที่ท่ี
ปรากฏในเรื่องเล่า ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ จากเอกสารข้อมูล และการสัมภาษณ์ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
เพื่อนำเสนอเรื่องเล่าโนราในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ การบันทึกภาพ 
และการสัมภาษณ์ 

การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและภาคสนามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 
1 มาจัดเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำเสนอผ่านการเขียนพรรณนา
เป็นเล่มรายงานวิจัย และวิเคราะห์สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากผลการศึกษาทั้งหมดจัดทำภาพร่างเรียบเรียงฉาก
และเรื่องราว (Storyboard) หนังสอืภาพนำเที่ยว และทวนสอบข้อมูลโดยการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา
ทั้ง 3 จังหวัด และปรับแก้ก่อนทวนสอบอีกครั้งจากนักวิชาการที่มีผลงานเกี่ยวกับโนราและเรื่องเล่าโนราก่อนจัดทำเป็น
หนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องเล่าโนราทั้งจากเอกสารสำคัญและคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้าน พบว่า หนังสือนำเที่ยว
ตามรอยโนราประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่ตามเรื่องเล่า พร้อมภาพถ่ายสถานท่ีจริงและภาพวาดจำลองเรื่องเล่า
ที่ปรากฏ ณ สถานท่ีดังกล่าว โดยสามารถสรุปเป็นพื้นทีท่ี่ปรากฏตามโครงเรื่องหลัก ได้ดังนี้ 

ณ เมืองบางแก้ว พระยาสายฟ้าฟาดเป็นผู้ครองเมือง มีชายาช่ือศรีมาลา และมีธิดาช่ือนวลทองสำลี วันหนึ่ง
นางนวลทองสำลีฝันว่าเทพธิดามาร่ายรำให้ดู 12 ท่า นางนวลทองสำลีพร้อมด้วยสนมกำนัลและนักดนตรีจึงได้ฝึกซ้อม
โนราด้วยกัน เทพสิงหรลงมาจุติในดอกบัว แล้ววันหนึ่งนางนวลทองสำลีอยากเสวยเกสรดอกบัวดังกล่าว นางกำนัลจึง
นำมาถวาย  นางนวลทองสำลีตั้งครรภ์ แต่ยังคงหัดรำอยู่ เมื่อพระยาสาดฟ้าฟาดเสร็จมาทอดพระเนตรการรำของธิดาจึง
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เห็นนางทรงครรภ์  พระยาสายฟ้าฟาดซักไซ้เอาความ นางนวลทองสำลีบอกว่าเพราะเสวยเกสรดอกบัวพระยาสายฟ้า
ฟาดไม่เช่ือ  นางนวลทองสำลีถูกเนรเทศออกจากเมืองโดยให้ลอยแพ พร้อมด้วยสนมกำนัล  แพถูกพายุพัดไปติดเกาะ
กะชัง นางนวลทองสำลีสอนให้ชายน้อยฝึกรำ และเล่าเรื่องความเป็นมาแต่หนหลัง ชายน้อยออกเที่ยวรำโนราจนชาวบ้าน
และบรรดานายสำเภาหลงใหล พระยาสายฟ้าฟาดสั่งให้ทหารออกไปดู และให้ทหารนำชายน้อยมารำในวัง  ชายน้อยเข้า
มารำในวัง พระยาสายฟ้าฟาดทราบว่าเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระยาสายฟ้าฟาดประทานเครื่องต้นอันมี เทริด สนับ
เพลา ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวโนรา และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนศรีศรัทธา”   
ศรีศรัทธาออกร่ายรำทั่วไป ณ เมืองบางแก้ว และขยายออกสู่พื้นที่อื่น ๆ จนโนราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  และบ้ัน
ปลายชีวิตขุนศรีศรัทธาได้มาตั้งโรงฝึกโนราที่ “โคกขุนทา” (บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ใน
ปัจจุบัน)  (พิทยา บุษรารัตน์. 2556, อภินันท์ บัวหภักดี. 2536, วิมล ดำศรี. 2535) 

พื้นที่ปรากฏเรื่องเล่าโนราในหนังสือนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเรื่องเล่าโนรา จะแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ๆ 
คือ พื้นที่ท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา พื้นทีท่ี่ปรากฏเรื่องเล่า
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ และพื้นที่เป็นท่ีอาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา 

1) พื้นที่ท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผูเ้ป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา ได้แก่  โคก
เมืองบางแก้ว  ซึ่งบริเวณดังกลา่วมีสิ่งน่าสนใจ คือ หลักเมือง และเมืองพระยาสายฟ้าฟาดจำลอง  พระพุทธรูปสองพี่น้อง  
พระคุลา โดยมีพื้นท่ีที่เป็นสถานทีส่ำคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน คอื วัดเขียนบางแก้ว   

โคกเมืองบางแก้ว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านบางแก้วใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ห่าง
จากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร และห่างจากทะเลสาบสงขลา 500 เมตร ในบริเวณโคกเมืองพบ
พระพุทธรูปหินทรายแดงที่เรียกว่า พระพุทธรูปสองพี่น้อง และพระคุลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมา
เป็นระยะเวลายาวนาน  

2) พื้นที่ที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากถูกลอยแพไม่มีหลักฐานใดบ่ง
บอกสถานท่ีแน่ชัด แต่เกิดข้อสันนิษฐานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดคูลาตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์  
จังหวัดสงขลา  ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีทิศทางลมที่มีความเป็นไปได้ว่าแพนางนวลทองสำลีมาติด และอยู่ไม่ไกลจากฝั่งเมือง  
บางแก้วเดิมของจังหวัดพัทลุงนัก จึงสันนิษฐานว่าหาด  คูลาหรือคุลา เป็นสถานที่ที่แพของนางนวลทองสำลีมาติดหลัง
โดนพายุ  และอีกพ้ืนท่ี คือ ลานหินบริเวณแหลมเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็น
สถานที่ฝึกซ้อมรำของเจ้าชายน้อย  ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าแหลมเจ้า ซึ่งเคยเป็นสวนสาธารณะของชุมชน อีกทั้งยังมี
ศาลาทวด และต้นไม้ใหญ่ที่คาดว่าจะมีอายุกว่า 100 ปี และมีการผูกผ้าแดงแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในพ้ืนท่ี  
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เห็นนางทรงครรภ์  พระยาสายฟ้าฟาดซักไซ้เอาความ นางนวลทองสำลีบอกว่าเพราะเสวยเกสรดอกบัวพระยาสายฟ้า
ฟาดไม่เช่ือ  นางนวลทองสำลีถูกเนรเทศออกจากเมืองโดยให้ลอยแพ พร้อมด้วยสนมกำนัล  แพถูกพายุพัดไปติดเกาะ
กะชัง นางนวลทองสำลีสอนให้ชายน้อยฝึกรำ และเล่าเรื่องความเป็นมาแต่หนหลัง ชายน้อยออกเที่ยวรำโนราจนชาวบ้าน
และบรรดานายสำเภาหลงใหล พระยาสายฟ้าฟาดสั่งให้ทหารออกไปดู และให้ทหารนำชายน้อยมารำในวัง  ชายน้อยเข้า
มารำในวัง พระยาสายฟ้าฟาดทราบว่าเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระยาสายฟ้าฟาดประทานเครื่องต้นอันมี เทริด สนับ
เพลา ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวโนรา และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนศรีศรัทธา”   
ศรีศรัทธาออกร่ายรำทั่วไป ณ เมืองบางแก้ว และขยายออกสู่พื้นที่อื่น ๆ จนโนราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  และบ้ัน
ปลายชีวิตขุนศรีศรัทธาได้มาตั้งโรงฝึกโนราที่ “โคกขุนทา” (บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ใน
ปัจจุบัน)  (พิทยา บุษรารัตน์. 2556, อภินันท์ บัวหภักดี. 2536, วิมล ดำศรี. 2535) 

พื้นที่ปรากฏเรื่องเล่าโนราในหนังสือนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเรื่องเล่าโนรา จะแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ๆ 
คือ พื้นที่ท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา พื้นทีท่ี่ปรากฏเรื่องเล่า
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ และพื้นที่เป็นท่ีอาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา 

1) พื้นที่ท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผูเ้ป็นเพราะอัยกาของขุนศรีศรัทธา ได้แก่  โคก
เมืองบางแก้ว  ซึ่งบริเวณดังกลา่วมีสิ่งน่าสนใจ คือ หลักเมือง และเมืองพระยาสายฟ้าฟาดจำลอง  พระพุทธรูปสองพี่น้อง  
พระคุลา โดยมีพื้นท่ีที่เป็นสถานทีส่ำคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน คอื วัดเขียนบางแก้ว   

โคกเมืองบางแก้ว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านบางแก้วใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ห่าง
จากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร และห่างจากทะเลสาบสงขลา 500 เมตร ในบริเวณโคกเมืองพบ
พระพุทธรูปหินทรายแดงที่เรียกว่า พระพุทธรูปสองพี่น้อง และพระคุลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมา
เป็นระยะเวลายาวนาน  

2) พื้นที่ที่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่นางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากถูกลอยแพไม่มีหลักฐานใดบ่ง
บอกสถานท่ีแน่ชัด แต่เกิดข้อสันนิษฐานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดคูลาตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์  
จังหวัดสงขลา  ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีทิศทางลมที่มีความเป็นไปได้ว่าแพนางนวลทองสำลีมาติด และอยู่ไม่ไกลจากฝั่งเมือง  
บางแก้วเดิมของจังหวัดพัทลุงนัก จึงสันนิษฐานว่าหาด  คูลาหรือคุลา เป็นสถานที่ที่แพของนางนวลทองสำลีมาติดหลัง
โดนพายุ  และอีกพ้ืนท่ี คือ ลานหินบริเวณแหลมเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็น
สถานที่ฝึกซ้อมรำของเจ้าชายน้อย  ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าแหลมเจ้า ซึ่งเคยเป็นสวนสาธารณะของชุมชน อีกทั้งยังมี
ศาลาทวด และต้นไม้ใหญ่ที่คาดว่าจะมีอายุกว่า 100 ปี และมีการผูกผ้าแดงแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในพ้ืนท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: แสดงตัวอย่างหนังสือนำเที่ยวท่ีระบุพ้ืนท่ีบริเวณโคกเมืองบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: แสดงตัวอย่างหนังสือนำเที่ยวท่ีระบุพ้ืนท่ีบริเวณหาดคูลาและลานหิด อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
 

3) พื้นที่ที่เป็นที่อาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา ประกอบด้วยพื้นที่อยู่บริเวณวัดท่าแคปัจจุบัน คือ เขื่อนขุนทา    
ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นที่ฝังกระดูกของขุนศรีศรัทธา ปัจจุบันคือศาลาพ่อขุนศรีศรัทธา บริเวณใกล้เคียงจะมี โคกขุนทา เป็น
สถานท่ีตั้งโรงโนรา นอกจากนี้ภายในวัดท่าแคยังมี หลักขุนทา และอีกสถานท่ีหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเมื่อมีพิธีโนรา
โรงครู คือ โรงโนราโรงครู หรือโรงโนราถาวร ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม และเป็นท่ีตั้งนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโนรา 

โคกขุนทา เดิมเป็นเนินดินหรือโคกสูงกว้างประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวดัพัทลุง 
ชาวบ้านเชื่อกนัว่าบริเวณโคกแห่งนี้เป็นสถานท่ีที่ขุนศรีศรัทธาครูต้นของโนราใช้เป็นที่ฝึกหัดศิษย์ให้รำโนราหรือเป็นโรงรำ
โนราของขุนศรีศรัทธา ปัจจุบันเป็นเพียงลานดินโล่งเท่านั้น 

ส่วนเขื่อนขุนทา  หรือ เขื่อนขุนศรีศรัทธา คือ ที่ฝังอัฐิของขุนศรีศรัทธา ตั้งอยู่ในวัดท่าแคหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค  
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งปัจจุบันภายในวัดได้ทำพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับขุนศรีศรัทธา 2 ส่วนด้วยกันคือ ศาลา   
พ่อขุนศรีศรัทธา โดยในปี พ.ศ. 2514 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ทรงสร้างรูปปั้นขุนศรีศรัทธาและ  
พรานบุญเพื่อนำมาประดิษฐ์สถานท่ีวัดท่าแค จึงมีการสร้างศาลาตรงบริเวณ เขื่อนขุนทาเดิม ณ ที่แห่งนี้มีผู้คนเข้าสักการะ
อยู่เป็นประจำ  และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความศรัทธาไม่แพ้กัน คือ หลักขุนทา ซึ่งเป็นเสาที่ประดับด้วยรูปปั้นรูปโนราในท่า
รำต่างๆ พร้อมระบายสีและมีผ้าผูกหลากสี มีซุ้มหลังคามั่นคง 
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ภาพที่ 3: แสดงตัวอย่างหนังสือนำเที่ยวท่ีระบุพ้ืนท่ีบริเวณวัดท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

ด้วยข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้จดัทำหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนราขึ้น เพือ่ประโยชน์ในการสืบสานและเผยแพร่
ตำนานโนราต่อไปสู่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: หนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
อภิปรายผล  
นอกจากภาพถ่ายสถานที่ปัจจุบันตามเรื่องเล่าตำนานโนราแล้วนั้น หนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรายังมี     

ความโดดเด่นในการเช่ือมโยงพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์กับพ้ืนที่ปัจจุบันด้วยภาพวาดหรือผลงานจิตรกรรมประกอบถ้อยคำ
บรรยาย ซึ่งนอกจากภาพถ่ายจะนำเสนอให้ผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
ภาพถ่ายแล้วนั้น (เวทิต ทองจันทร์. 2560) ภาพจิตรกรรมยังทำให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวในอดีต และรู้สึก
ร่วมไปกับเรื่องราวเหล่านั้นผ่านสถานที่เดียวกันแม้เวลาต่างกัน ดังเช่นผลการศึกษาของรื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2563)   
เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งได้เล่าเรื่องผ่านผลงานจิตรกรรม 
และพบว่าภาพจิตรกรรมสามารถสะท้อนเรื่องราวจากอดีตให้สามารถรับรู้ได้สืบไปแก่คนรุ่นหลัง ดังนั้นการนำภาพ
จิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตมาประกอบกับภาพถ่ายสถานที่จริงในปัจจุบันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารได้มาก
ขึ้น 
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ความโดดเด่นในการเช่ือมโยงพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์กับพ้ืนที่ปัจจุบันด้วยภาพวาดหรือผลงานจิตรกรรมประกอบถ้อยคำ
บรรยาย ซึ่งนอกจากภาพถ่ายจะนำเสนอให้ผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
ภาพถ่ายแล้วนั้น (เวทิต ทองจันทร์. 2560) ภาพจิตรกรรมยังทำให้ผู้ชมสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวในอดีต และรู้สึก
ร่วมไปกับเรื่องราวเหล่านั้นผ่านสถานที่เดียวกันแม้เวลาต่างกัน ดังเช่นผลการศึกษาของรื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2563)   
เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งได้เล่าเรื่องผ่านผลงานจิตรกรรม 
และพบว่าภาพจิตรกรรมสามารถสะท้อนเรื่องราวจากอดีตให้สามารถรับรู้ได้สืบไปแก่คนรุ่นหลัง ดังนั้นการนำภาพ
จิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตมาประกอบกับภาพถ่ายสถานที่จริงในปัจจุบันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารได้มาก
ขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเล่าโนราจากเอกสารและคำบอกเล่าของชาวบ้าน โนรา และนักวิชาการ สามารถสรุป

แก่นเรื่องเล่าว่าต้องการนำเสนอจุดเริ่มต้นของการเกิดครูต้นโนราคือขุนศรีศรัทธา ผ่านความอัศจรรย์ในเรื่องของการ
กำเนิด ความสามารถในการร่ายรำที่ทำให้โนราเป็นที่นิยมในวงกว้าง โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
และความผูกพันระหว่างคนในสายเลือดท่ียากจะตัดขาดจากกันได้ นำเสนอด้วยรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
ขนาด 20 x 20 ซม. พิมพ ์4 สี จำนวน 20 หน้า   
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อติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว1* ภาณุพงศ์ อุดมศิลป2์ 
 

บทคัดย่อ 
 เรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์เป็นเรื่องเล่าที่นำเสนอผ่านสื่ออย่างเป็นทางการของสภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ดังนั้น “สาร” ที่นำเสนอจึงเป็นเสมือนตัวแทนความคิดเพื่อสื่อสารไปยังคริสตชนใน
สังคมไทยผ่านรูปแบบชีวิตของศาสนบุคคลซึ่งมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน บทความนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ โดยรวมรวมข้อมูลเรื่องเล่าตั้งแต่ 
ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 - ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 116 สำนวน หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์บทบาทของ
เรื่องเล่าโดยใช้แนวคิดของแนวคิดของวิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1954) และศิราพร ณ ถลาง (2557) ผลการศึกษาพบว่า 
เรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์ มีบทบาทต่อผู้อ่าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. บทบาทด้านการสร้างความเช่ือ 
ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน 2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของคริสตชน 3. บทบาทด้านการ
เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน และ 4. บทบาทด้านการอธิบายที่มาของคณะนักบวชและองค์กรทาง
ศาสนา ซึ่งบทบาทแต่ละด้านล้วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคำสอนทางศาสนาที่สำคัญเพื่อมุ่งไปสู่ความเช่ืออันเป็นอุดมคติสูงสุด
ทางศาสนานั่นคือ “การมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์” 

คำสำคัญ: บทบาท เรื่องเล่าศาสนบุคคล คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก นิตยสารอุดมศานต์ 
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The Functional of Christian hagiographies in Udomsarn magazine 
 

Atiwit Siengkiw1* Panupong Udomsilp2 

 
Abstract 

 The Christian hagiographies in Udomsan magazine are those presented by the Catholic Bishops' 
Conference of Thailand's official media. As a result, the "message" presented is a representation of ideas 
intended to reach out to Christians. In Thai society, the lifestyles of religious individuals with distinct 
characteristics are a source of inspiration. Therefore, The objective of this research is to analyze the function 
of Christian hagiographies in Udomsarn magazine. There are 116 expressions in total, including information 
about the story from the January 2010 edition to the December 2021 edition. Following the concept of 
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บทนำ 
  นักบุญ (Saint) เป็นศาสนบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” เนื่องจากท่าน
เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความความศรัทธา ความเชื่อที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างพระเยซูเจ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน 
เมื่อเสียชีวิตท่านเหล่านั้นจึงได้รับบำเหน็จรางวัลและสถิตอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าในสวรรค์ ดังข้อความในพระคัมภีร์
วิวรณ์ ว่า ประชาชนมากมายเหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศ และทุกภาษา3 กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์และ
เฉพาะพระพักตร์ลูกแกะ4 ทุกคนสวมเสื้อขาว ถือใบปาล์ม ร้องสรรเสริญเสียงดังว่า “ความรอดพ้นเป็นของพระเจ้าของเราผู้
ประทับอยู่บนพระบัลลังก์และเป็นของลูกแกะ” (วว 7:9) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ , 
2014, น. 2442)  
 รูปแบบชีวิตของนักบุญเหล่านี้ถือเป็น “ต้นแบบ” สำคัญในการแสดงให้เห็นการปฏิบัติตนตามหลัก คำสอนทาง
ศาสนาคริสต์อย่างเป็นรูปธรรม ชีวิตของท่านเกิดความอัศจรรย์จากพระพรศักดิ์สิทธ์ิของพระผู้เป็นเจ้า ความอัศจรรย์ในที่น้ีมิใช่
เพียงสิ่งเหนือธรรมชาติที่อธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดทั้งการ
สวดภาวนา การเสียสละทรัพย์สินฝ่ายโลกและถือความยากจน การช่วยเหลือผู้ป่วยและคนยากจน หรือการให้การศึกษาแก่ผู้
ยากไร้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลทั่วไปกระทำได้ยาก เรื่องเล่าเหล่านี้จึงมีบทบาทความสำคัญในการสร้างเสริมการปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา ด้วยเนื้อหาน่าสนใจและมีความอัศจรรย์เช่นนี้จึงได้รับความนิยมจากคริสตชนและเกิดเป็นงานเขียนเฉพาะ
ประเภทเรียกว่า “ชีวประวัตินักบุญ” (Hagiographies) (ราชบัณฑิตยสภา, 2561, น. 235) 
 นิตยสารอุดมศานต์เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าชีวประวัตินักบุญ โดยมีการตีพิมพ์เรื่องเล่า
ชีวประวัตินักบุญทั้งในแบบรูปเล่มและนิตยสารออนไลน์อย่างต่อเนื่องในคอลัมน์ “กว่าจะเป็นนักบุญ” ด้วยเหตุที่นิตยสารอุดม
ศานต์เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะด้านคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก กำกับดูแลโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดในการกำกับดูแลพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย นิตยสารฉบับนี้จึงเป็นเสมือน 
“ตัวแทน” ในการสื่อสารอุดมการณ์และแนวคิดทางศาสนาของพระศาสนจักรไปยังคริสตชนผ่านเรื่องเล่าชีวประวัตินักบุญองค์
ต่าง ๆ ที่โดดเด่นกว่านิตยสารอื่น ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า “เรื่องเล่านักบุญ” เหล่าที่ตีพิมพ์และเผยแพร่โดยนิตยสารฉบับนี้มิใช่เปน็
เพียงเรื่องเล่าธรรมดา แต่เป็นเรื่องเล่าที่มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตและมีความสัมพันธ์กับระบบความเช่ือของคริสตชนไทย  
 จากการสำรวจงานวิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องเล่าทางคติชนวิทยายังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มข้อมูลกลุ่มนี้ เหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาบทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในฐานะ “ต้นแบบ” การดำเนินชีวิตของ
คริสตชนคาทอลิกในสังคมไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากนิตยสารอุดมศานต์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 100 ปี เพื่อตอบคำถามว่ากลุ่มข้อมูลนี้มีบทบาทต่อ 
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยในด้านใดบ้าง อันจะทำให้สามารถทำความเข้าแนวคิดของคริสตชนในฐานะกลุ่มชนที่มี
บทบาทต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ที่มีต่อกลุ่มผู้
นับถือคริสต์ศาสนาในบริบทสังคมไทย 
 
 

 
3 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่คริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ (2014, น. 2442) อธิบายวา่ บุคคลเหล่านี้คือบรรดามรณสักขีที่ได้รับการยกยอ่ง
เป็นนักบุญและบัดนี้ได้สถิตอยู่ในสวรรค์ 
4 หมายถึง พระเยซูเจ้า 
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 บาสคอม (Bascom, 1954, pp. 343-346) กล่าวว่า ในการศึกษาตัวบทเพื่อจะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกบั
วัฒนธรรม หรือบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยา ซึ่งบาสคอมได้สรุปบทบาทหน้าท่ีสำคัญของคติชนวิทยาไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
  1. บทบาทด้านการให้ความบันเทิง เป็นบทบาทที่สำคัญของคติชน แต่ในขณะเดียวกันสิ่งนอกเหนือจาก
ความบันเทิงนั่นคือ การเปิดพื้นที่และโอกาสให้แสดงออกถึงสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 
  2. บทบาทในการอธิบายที่มาและความสำคัญของพิธีกรรม บาสคอมให้เหตุผลว่า เมื่อเกิดคำถามใด ๆ ก็
ตามที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ พิธีกรรม หรือสิ่งอื่น ๆ มักจะต้องมีเรื่องเล่าหรือตำนานในการอธิบายเพื่อยืนยันความ
ความถูกต้องและความชอบธรรมให้กับพิธีกรรม รวมทั้งเป็นทางออกให้กับปัญหานั้น ๆ เสมอ  
  3. บทบาทในการให้การศึกษา  การศึกษาในมุมมองของบาสคอมไม่ได้จำกัดเพียงการเขียนหรืออ่านเท่านั้น 
แต่เป็นปลูกฝังทัศนคติที่ดี พฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนหลักธรรมทั่วไป เช่น ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที 
ผ่านเรื่องเล่า เพลงกล่อมเด็ก หรือสุภาษิต 
  4. บทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม บาสคอมกล่าวว่า บทบาทของคติชนในด้านนี้ใช้เพื่อ
เป็นแบบแผนควบคุมไม่ให้สมาชิกของสังคมมีพฤติกรรมที่ละเมิดวิถีปฏิบัติของสังคม ผ่านการใช้นิทาน ตำนาน หรือสุภาษิตที่
แสดงให้เห็นผลของการไม่ปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 
 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง (2537, น. 13) ได้นำแนวคิด Four Functions มาประยุกต์ในการศึกษาบทบาทของคติ
ชนในประเทศไทยโดยเน้นคติชนประเภทเรื่องเล่าเป็นหลัก ซึ่งได้สรุปบทบาทของคติชนโดยเฉพาะเรื่องเล่าในสังคมไทยไว้ 4 
ด้าน ได้แก ่
  1. บทบาทในการเป็นทางออกของความขัดแย้งและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
  2. บทบาทในการให้การศึกษาและอบรมระเบียบสังคม 
  3. บทบาทในการถ่ายทอดความเช่ือและพิธีกรรม 
  4. บทบาทการสร้างเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ต่อมา ศิราพร ณ ถลาง (2557, น. 362-363) ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของคติชนวิทยาใน
ประเทศไทยขึ้นใหม่ โดยยังคงใช้แนวคิด Four Functions ของบาสคอมเป็นหลักสำคัญในการนำเสนอ ซึ่งหลังจากการ
ปรับปรุง เพิ่มเติม และขยายขอบเขตของเนื้อหาแล้ว สามารถสรุปบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยาในสังคมไทยได ้3 ประการ คือ 
  1. บทบาทในการอธิบายกำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม 
  2. บทบาทในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม 
  3. บทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเปิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาและใช้การ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิกในฐานะวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดบทบาทของของวรรณกรรมประเภทตำนาน นิทาน หรือเรื่องเล่า รวมทั้งศึกษา
เอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ความถูกต้องและความชอบธรรมให้กับพิธีกรรม รวมทั้งเป็นทางออกให้กับปัญหานั้น ๆ เสมอ  
  3. บทบาทในการให้การศึกษา  การศึกษาในมุมมองของบาสคอมไม่ได้จำกัดเพียงการเขียนหรืออ่านเท่านั้น 
แต่เป็นปลูกฝังทัศนคติที่ดี พฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนหลักธรรมทั่วไป เช่น ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที 
ผ่านเรื่องเล่า เพลงกล่อมเด็ก หรือสุภาษิต 
  4. บทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม บาสคอมกล่าวว่า บทบาทของคติชนในด้านนี้ใช้เพื่อ
เป็นแบบแผนควบคุมไม่ให้สมาชิกของสังคมมีพฤติกรรมที่ละเมิดวิถีปฏิบัติของสังคม ผ่านการใช้นิทาน ตำนาน หรือสุภาษิตที่
แสดงให้เห็นผลของการไม่ปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 
 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง (2537, น. 13) ได้นำแนวคิด Four Functions มาประยุกต์ในการศึกษาบทบาทของคติ
ชนในประเทศไทยโดยเน้นคติชนประเภทเรื่องเล่าเป็นหลัก ซึ่งได้สรุปบทบาทของคติชนโดยเฉพาะเรื่องเล่าในสังคมไทยไว้ 4 
ด้าน ได้แก ่
  1. บทบาทในการเป็นทางออกของความขัดแย้งและกฎเกณฑ์ทางสังคม 
  2. บทบาทในการให้การศึกษาและอบรมระเบียบสังคม 
  3. บทบาทในการถ่ายทอดความเช่ือและพิธีกรรม 
  4. บทบาทการสร้างเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ต่อมา ศิราพร ณ ถลาง (2557, น. 362-363) ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของคติชนวิทยาใน
ประเทศไทยขึ้นใหม่ โดยยังคงใช้แนวคิด Four Functions ของบาสคอมเป็นหลักสำคัญในการนำเสนอ ซึ่งหลังจากการ
ปรับปรุง เพิ่มเติม และขยายขอบเขตของเนื้อหาแล้ว สามารถสรุปบทบาทหน้าท่ีของคติชนวิทยาในสังคมไทยได ้3 ประการ คือ 
  1. บทบาทในการอธิบายกำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม 
  2. บทบาทในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม 
  3. บทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเปิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาและใช้การ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิกในฐานะวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดบทบาทของของวรรณกรรมประเภทตำนาน นิทาน หรือเรื่องเล่า รวมทั้งศึกษา
เอกสารและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. รวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าศาสนบุคคลจากนิตยสารอุดมศานต์ฉบับรายเดือน ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 
ถึง ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 12 ปี โดยเลือกเฉพาะเล่มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ https://csct.or.th/udomsarn/5 
ปรากฏรายชื่อนักบุญ 111 องค์ และปรากฏเรื่องเล่า 116 สำนวน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องเล่าที่มีความหลากหลายและมี
ปริมาณมากพอสำหรับการวิเคราะห์บทบาทและสรุปผลการศึกษา นอกจากนี้กลุ่มข้อมูลในช่วงปีที่นำมาศึกษายังเป็นกลุ่ม
ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ด้วย 
 3. วิเคราะห์บทบาทบทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ที่มี
ต่อกลุ่มคริสตชนในสังคมไทย จากเรื่องเล่าทั้ง 116 สำนวน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ วิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1954) 
และศิราพร ณ ถลาง (2557) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
 4. สรุป อภิปรายผล และนำเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสังคม ทั้งประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ตำนาน หรือเรื่องเล่า ล้วนมีบทบาท
หน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับสังคม รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นใน
การศึกษาวัฒนธรรมด้านคติชนจึงควรศึกษาตัวบท (Text) ร่วมกับบริบท (Context) เพื่อให้เห็นว่าวัฒนธรรมนั้นสามารถช่วย
ธำรงสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง (ศิราพร ณ ถลาง, 2557, น. 360)  
 จากการวิเคราะห์“บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์” ทั้ง 
116 สำนวน แสดงให้เห็นบทบาทสำคัญเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. บทบาทด้านการสร้างศรัทธา ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน   2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมของคริสตชน 3. บทบาทด้านการเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน  และ 4. บทบาทด้านการ
อธิบายที่มาของคณะนักบวชและองค์กรทางศาสนา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. บทบาทด้านการสร้างศรัทธา ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน  
 บทบาทด้านการสร้างศรัทธา ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน เป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความ
เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสะพานนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผูเ้ป็นเจ้าในมิติอื่น ๆ ชาวคาทอลิกมีความเช่ือ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด เป็นผู้เนรมิตฟ้า ดิน สรรพสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ ในฐานะ “พระบิดา” พระองค์ทรงส่ง
พระเยซูเจ้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาป ในฐานะ “พระบุตร” และทรงอำนวยพระพรนำทางและ
ช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถต่อสู่กับอำนาจบาปในชีวิตประจำวันในฐานะ “พระจิต” โดยรวมเรียกว่า “พระตรีเอกานุภาพ” 
ความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมของคริสตชนกับพระผูเ้ป็นเจ้า คือ “ศีลมหาสนิท” หมายถึง ศีลศักดิ์สิทธ์ิแสดงถึงการรับพระเจ้าเขา้
มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต (วุฒิเลิศ แห่ล้อม, 2555, น. 223) ชาวคาทอลิกจึงมองว่าการใช้ชีวิตและความเป็นไปใน
ชีวิตของตนเป็นพระพรจากพระเจ้า การเช่ือและไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงนำตนไปทางที่ชอบธรรมจึงเป็นบทบาทที่
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านเรื่องเล่าศาสนบุคคล เช่น ในเรื่องเล่าของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก ว่า 

  “...ซิสเตอร์มาร์การีตารักองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างล้นพ้นและพระเยซูเจ้าก็ทรงตอบสนองโดย
ให้ซิสเตอร์ได้เห็นดวงหทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีเปลวเพลิงพุ่งออกมาและมีมงกุฎหนามสวมดวงหทัยน้ัน  
พระเยซูเจ้าได้ตรัสคําสัญญา 12 ประการ และพระองค์จะโปรดประทานพระพรนานาประการแก่ผู้ที่ถวาย
เกียรติแด่พระหฤทัยของพระองค์ ทั้งจะให้เขาผู้นั้นอยู่ในศีลและพระพรยามเมื่อใกล้จะตายแล้วพระเยซูเจ้ายัง
ตรัสกับซิสเตอร์มาร์การีตาอีกว่า “ลูกเอ๊ย! จงเพ่งพินิจดูดวงใจของเรา ซึ่งรักมนุษย์อย่างลึกซึ้งมั่นคง แม้

 
5 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากนิตยสารฉบับตีพิมพ์ได้ จึงเลือกรวบรวมข้อมูลเท่าที่มี
การเผยแพร่ฉบับออนไลน์แทน 
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กระนั้นก็ยังมีมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากที่มิได้ตอบสนองต่อความรักของเรา เราปรารถนาให้เธอผู้ที่รักเรา
ช่วยเผยแพร่ความรักนี้ให้แพร่หลายออกไปเถิด” (อันตรธาน, 2560a, น. 31)  

 เรื่องเล่าของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก ชี้ให้เห็นศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ต่อพระเยซูเจ้า เนื่องจาก
มาร์การีตามีความรักในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นการยอมรับให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต พระเยซูจึงตอบแทนความรกันี้
ด้วยการมาประจักษ์แก่เธอและจะประทานพระพรนานาประการแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระองค์  
 นอกจากการสร้างความเชื่อ และความรักแล้ว การสร้าง “ความหวัง” ก็เป็นบทบาทอีกประการหนึ่งที่สะท้อนจาก
เรื่องเล่ากลุ่มนี้ โดยเฉพาะการมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์เมื่อวันพิพากษาหรือวันสิ้นโลกมาถึง 
(วัชศิลป์ กฤษเจริญ, 2548, น. 63-65) ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่
ทำความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์” (ยน 5: 29) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ , 
2014, น. 2090) ความหวังนี้ทำให้คริสตชนมีความพันธ์ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตนตามคำสอนของพระองค์ โลก
ทัศน์นี้สะท้อนให้เห็นผ่านเรื่องเล่าศาสนบุคคล เช่น  เรื่องเล่าของนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก ว่า 

 “...ท่านอันดรูว์จึงถูกจับตรึงกางเขนเป็นตัวอักษรไขว้ (X) และเมื่อเพชฌฆาตนําท่าน มาถึงแดนประหาร 
ท่านได้ขับเพลงสดุดีแต่ไม้กางเขนว่า “โอ้ไม้กางเขนที่ข้าฯ ปรารถนา ที่ข้าฯ รัก ที่ข้าฯ แสวงหาและอยากได้เป็น
ที่สุด บัดนี้ข้าฯ กําลังเดินเข้าไปหาเจ้าด้วยความมั่นใจและความปิติยินดี ขอเจ้าจงช่วยแยกข้าฯ ออกจาก
มนุษยโลกและนําข้าฯ ไปเข้าเฝ้าพระอาจารย์เจ้าของข้าฯ ด้วย เพื่อว่าองค์พระเป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่ข้าฯ โดย
ผ่านทางเจ้า จะได้ทรงต้อนรับข้าฯ โดยผ่านทางเจ้าอีกเช่นเดียวกันด้วยเทอญ...” (อันตรธาน, 2563, น. 33)  

 นักบุญอันดรูถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขน ก่อนถูกประหารชีวิตท่านได้กล่าวกับไม้กางเขนถึงความยินที่จะถูก
ประหานเนื่องจากจะเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ตามที่ตนปรารถนา เรื่องเล่าของนักบุญอันดรูสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในเรื่องความหวังที่จะได้อยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งเป็น
ความหวังของคาทอลิกทุกคน 
2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของคริสตชน 
  เรื่องเล่าศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์นอกจากจะแสดงให้เห็นลักษณะความศักดิ์สิทธิ์และรูปแบบชีวิตของ
นักบุญแต่ละองค์แล้ว ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญในการปฏิบัติตนของชาวคาทอลิก ทั้งเรื่องการไม่ยึดติดสมบตัิ
ฝ่ายโลก ถือความยากจน ความนบนอบ รวมทั้งค่านิยมและวิถีปฏิบัติอันจะเป็นแบบแผนทางจริยธรรมให้กับผู้อ่านโดยเฉพาะ
การแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวคาทอลิกได้เรียนรูปและปฏิบัติตนให้อยู่ในบรรทัดฐานทางศีลธรรม 
อันจะนำไปสู่สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความรักและสันติสุข ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร ว่า 

 “...ท่านนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร เป็นแบบอย่างที่สอนเรามนุษย์มิให้โลภหลงในเกียรติยศ ข้าว
ของ เงินทอง ความสนุกสนานฝ่ายโลก แต่ให้รู้จักหนทางแห่งการใช้โทษบาปและถือความยากจนโดยรําพึง
ถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าและพระแม่มหาทุกข์ คติพจน์ที่ท่านยึดถือตลอดคือ “ให้สํานึกอยู่เสมอว่าเรา
กําลังอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อจะได้สวรรค์เป็นรางวัลนับตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้ ...” 
(อันตรธาน, 2561, น. 31) 

 เรื่องของนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร ช้ีให้เห็นคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญสำหรับคริสตชนหลายประการ ประการ
แรกคือ การไม่ยึดติดกับความสขุทางโลกท้ังช่ือเสียง ทรัพย์สินเงินทอง และความสนุกสนาน แต่ให้แสวงหาหนทางแห่งทรัพย์ใน
สวรรค์ของพระเจ้าด้วยการถือความยากจน การใช้โทษบาป และระลึกถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าที่พระองค์เสียสละ
พระชนม์ชีพเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์อยู่เสมออันเป็นการแสดงความรักต่อองค์พระเยซูเจ้า 
 นอกจากบรรทัดฐานทางจริยธรรมของประชาชนแล้ว เรื ่องเล่ากลุ่มนี ้ยังมีบทบาทในการสร้างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมของผู้ปกครองที่ต้องปกครองด้วยความเช่ือทางศาสนา ความยุติธรรม และความเสมอภาค รวมทั้งมีความนบนอบต่อ
พระศาสนจักรด้วย ดังเช่นเรื่องเล่าของนักบุญสเตเฟน แห่งฮังการี 
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กระนั้นก็ยังมีมนุษย์อีกเป็นจำนวนมากที่มิได้ตอบสนองต่อความรักของเรา เราปรารถนาให้เธอผู้ที่รักเรา
ช่วยเผยแพร่ความรักนี้ให้แพร่หลายออกไปเถิด” (อันตรธาน, 2560a, น. 31)  

 เรื่องเล่าของนักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก ชี้ให้เห็นศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ต่อพระเยซูเจ้า เนื่องจาก
มาร์การีตามีความรักในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นการยอมรับให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต พระเยซูจึงตอบแทนความรกันี้
ด้วยการมาประจักษ์แก่เธอและจะประทานพระพรนานาประการแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระองค์  
 นอกจากการสร้างความเชื่อ และความรักแล้ว การสร้าง “ความหวัง” ก็เป็นบทบาทอีกประการหนึ่งที่สะท้อนจาก
เรื่องเล่ากลุ่มนี้ โดยเฉพาะการมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์เมื่อวันพิพากษาหรือวันสิ้นโลกมาถึง 
(วัชศิลป์ กฤษเจริญ, 2548, น. 63-65) ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่
ทำความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์” (ยน 5: 29) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ , 
2014, น. 2090) ความหวังนี้ทำให้คริสตชนมีความพันธ์ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตนตามคำสอนของพระองค์ โลก
ทัศน์นี้สะท้อนให้เห็นผ่านเรื่องเล่าศาสนบุคคล เช่น  เรื่องเล่าของนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก ว่า 

 “...ท่านอันดรูว์จึงถูกจับตรึงกางเขนเป็นตัวอักษรไขว้ (X) และเมื่อเพชฌฆาตนําท่าน มาถึงแดนประหาร 
ท่านได้ขับเพลงสดุดีแต่ไม้กางเขนว่า “โอ้ไม้กางเขนที่ข้าฯ ปรารถนา ที่ข้าฯ รัก ที่ข้าฯ แสวงหาและอยากได้เป็น
ที่สุด บัดนี้ข้าฯ กําลังเดินเข้าไปหาเจ้าด้วยความมั่นใจและความปิติยินดี ขอเจ้าจงช่วยแยกข้าฯ ออกจาก
มนุษยโลกและนําข้าฯ ไปเข้าเฝ้าพระอาจารย์เจ้าของข้าฯ ด้วย เพื่อว่าองค์พระเป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่ข้าฯ โดย
ผ่านทางเจ้า จะได้ทรงต้อนรับข้าฯ โดยผ่านทางเจ้าอีกเช่นเดียวกันด้วยเทอญ...” (อันตรธาน, 2563, น. 33)  

 นักบุญอันดรูถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขน ก่อนถูกประหารชีวิตท่านได้กล่าวกับไม้กางเขนถึงความยินที่จะถูก
ประหานเนื่องจากจะเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ตามที่ตนปรารถนา เรื่องเล่าของนักบุญอันดรูสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในเรื่องความหวังที่จะได้อยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งเป็น
ความหวังของคาทอลิกทุกคน 
2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของคริสตชน 
  เรื่องเล่าศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์นอกจากจะแสดงให้เห็นลักษณะความศักดิ์สิทธิ์และรูปแบบชีวิตของ
นักบุญแต่ละองค์แล้ว ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญในการปฏิบัติตนของชาวคาทอลิก ทั้งเรื่องการไม่ยึดติดสมบตัิ
ฝ่ายโลก ถือความยากจน ความนบนอบ รวมทั้งค่านิยมและวิถีปฏิบัติอันจะเป็นแบบแผนทางจริยธรรมให้กับผู้อ่านโดยเฉพาะ
การแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวคาทอลิกได้เรียนรูปและปฏิบัติตนให้อยู่ในบรรทัดฐานทางศีลธรรม 
อันจะนำไปสู่สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความรักและสันติสุข ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร ว่า 

 “...ท่านนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร เป็นแบบอย่างที่สอนเรามนุษย์มิให้โลภหลงในเกียรติยศ ข้าว
ของ เงินทอง ความสนุกสนานฝ่ายโลก แต่ให้รู้จักหนทางแห่งการใช้โทษบาปและถือความยากจนโดยรําพึง
ถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าและพระแม่มหาทุกข์ คติพจน์ที่ท่านยึดถือตลอดคือ “ให้สํานึกอยู่เสมอว่าเรา
กําลังอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เพื่อจะได้สวรรค์เป็นรางวัลนับตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้ ...” 
(อันตรธาน, 2561, น. 31) 

 เรื่องของนักบุญเบเนดิ้ก โยเซฟ ลาเบร ช้ีให้เห็นคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญสำหรับคริสตชนหลายประการ ประการ
แรกคือ การไม่ยึดติดกับความสขุทางโลกท้ังช่ือเสียง ทรัพย์สินเงินทอง และความสนุกสนาน แต่ให้แสวงหาหนทางแห่งทรัพย์ใน
สวรรค์ของพระเจ้าด้วยการถือความยากจน การใช้โทษบาป และระลึกถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าที่พระองค์เสียสละ
พระชนม์ชีพเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์อยู่เสมออันเป็นการแสดงความรักต่อองค์พระเยซูเจ้า 
 นอกจากบรรทัดฐานทางจริยธรรมของประชาชนแล้ว เรื ่องเล่ากลุ่มนี ้ยังมีบทบาทในการสร้างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมของผู้ปกครองที่ต้องปกครองด้วยความเช่ือทางศาสนา ความยุติธรรม และความเสมอภาค รวมทั้งมีความนบนอบต่อ
พระศาสนจักรด้วย ดังเช่นเรื่องเล่าของนักบุญสเตเฟน แห่งฮังการี 

 “...กษัตริย์สเตเฟน แห่งฮังการี พระองค์เป็นคนสงบเงียบ ศรัทธา และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความยุติธรรม พระองค์ได้ถือกฎบญัญัตขิองพระศาสนจักรอย่างเคร่งครัด และได้ทรงช่วยเหลือประชาชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้ก่อตั้งสังฆมณฑลหลายแห่งและทรงอุทิศตนในการช่วยงานของพระศาสนจักร พระองค์
ได้รับความช่วยเหลือในด้านการแพร่ธรรมจากเยราร์โต ซาเกรโต ชาวเวนิส และได้ช่วยเหลืออบรมเจ้าชายเอเม
ริโก พระโอรสของพระองค์ให้ด้วย...” (อันตรธาน, 2558, น. 62)  

 เรื่องเล่าของนักบุญสเตเฟน แห่งฮังการี ช้ีให้เห็นจริยธรรมของปกครองที่มีคุณธรรม และความศรัทธาในศาสนา เอา
ใจใส่และส่งเสริมความเชื่อของพระชาชน ปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรม รวมทั้งอุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการของพระ  
ศาสนจักร ดังท่ีนักบุญสเตเฟน แห่งฮังการี ได้ทรงกระทำ การปกครองด้วยแนวคิดและหลักการทางศาสนานี้จะช่วยส่งเสริมให้
ศาสนาเจริญรุ่งเรือง อันจะนำไปสู่สันติสุขในอาณาจักร 
3. บทบาทด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน 
 บทบัญญัติประการสำคัญนอกจากการรักประเจ้าอย่างสุดจิตใจแล้ว คือ การรักเพื่อมนุษย์สมือนรักตนเอง เรื่องเลา่
ศาสนาบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์ทำหน้าที่ในการเป็นต้นแบบของการช่วยเหลือเพื่อนผู้ด้อนโอกาสทั้งการแจกจ่ายอาหาร 
การรักษาพยาบาล การให้การศึกษา รวมถึงการสร้างสถานสาธารกุศลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือตั้งคณะนักบวช
เพื่อกระทำกิจเมตตานั้นอย่างต่อเนื่อง การแสดงความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นี้เป็นบทบัญญัติสำคัญที่พระเยซูเจ้า
ทรงบัญญัติไว้ว่า “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15: 12) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม 
แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 2120) ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญวินเซนเดอปอล ว่า  

 “...นักบุญวินเซนเดอปอล ได้บําเพ็ญกิจเมตตาช่วยเหลือผู้ต่ำต้อย ผู้ตกทุกข์ได้ และคนยากจนทั่วไป 
โดยแจกจ่ายเสื้อผ้า อาหาร และช่วยรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่อนาถา ท่านได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามา
เป็นอาสาสมัครโดยจัดตั้งเป็นหมู่คณะเพื่อดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์อย่างจริงจัง ช่วยเหลือผู้พิการ เด็ก 
และคนชราทั่วไป ที่ไม่สามารถทำงานหรือไม่ช่วยตัวเองได้...” (อันตรธาน, 2560b, น. 50)  

 นักบุญวินเซนเดอปอล เป็นตัวอย่างของผู้มีใจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นในทุก ๆ ด้าน ทั้งการรักษาพยาบาล การแจกจ่าย
เสื้อผ้า อาหาร รวมถึงการตั้งกลุ่มอาสาสมัคร แสดงให้เห็นโลกทัศน์ในการทำกิจเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวคาทอลิกยึดถือปฏิบัติ 
เพราะเชื่อว่ากระทำกิจเมตตาใด ๆ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เสมือนได้ทำสิ่งนั้นต่อพระเยซูเจ้า ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู ้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั ้นต่อเรา”  (มธ 25: 40) 
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 1970) 
 นอกจากน้ี “การให้อภัย” ก็เป็นแบบแผนปฏิบัติตนอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวชีวิตของนักบุญ ถึงแม้ว่า
การกระทำนั้นจะสร้างความเดือดร้อน เศร้าโศก หรือทุกข์ทรมานเพียงใด การให้อภัยก็เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติเพราะถือเป็นการ
แสดงถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์อีกทางหนึ่ง ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความช่ัว แต่ร่วม
ยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง” (1คร 13: 5-7) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระ
คัมภีร์, 2014, น. 2280) การให้อภัยที่เด่นชัดในกลุ่มเรื่องเล่านี้คือ การให้อภัยแก่ผู้เบียดเบียนศาสนา ซึ่งพบในช่วงยุคต้นของ
การประกาศศาสนา เนื่องจากศาสนาคริสต์ไม่ได้รับการยอมรับจากจักรวรรดิโรมัน การนับถือศาสนาคริสต์จึงถือเป็นความผิด 
และถูกทางการปราบปรามอย่างรุนแรง (ภาสพันธ์ ปานสีดา, 2563, น. 22) ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญวินเซนต์ ว่า  

 “...ท่านวินเซนต์ได้อุทิศตนเป็นพยานยืนยันความเชื่ออย่างไม่มีวันสิ้นสุด ท่านเน้นการปลุกขวัญและสร้าง
กําลังใจให้ประชาชนมีความเชื่อ ความไว้ใจในพระเจ้าเที่ยงแท้มิให้หวั่นไหวต่อแรงเสียดทานของลัทธิต่าง ๆ  
จักรพรรดิจึงออกคําสั่งจับสังฆานุกรวินเซนต์ ข้อหาปลุกระดมประชาชนให้ดื้อกระด้างต่อจักรพรรดิ และสั่งให้ผู้
พิพากษาทำทุกวิถีทางเพื่อลงโทษท่าน เพราะความเชื่อท่านวินเซนต์จึงถูกอำนาจมืดตัดสินให้จําคุกได้รับการ
ทรมานอย่างสาหัส ท่านวินเซนต์มีบาดแผลเต็มตัวหายใจรวยริน แต่ท่านไม่หยุดที่จะอธิษฐานภาวนาอภัยโทษ
ให้กับทุกคนที่ทำร้ายท่านแล้วค่อย ๆ สิ้นใจในที่สุด...” (อันตรธาน, 2564, น. 33)  

 จะเห็นว่านักบุญวินเซนต์ท่านยินยอมที่จะเสียสละชีพเพื่อยืนยันความเช่ือและปกป้องศาสนาจากการเบียดเบียนของ
คนนอกศาสนา ทำให้เห็นโลกทัศน์ว่าชาวคาทอลิกต้องเสียสละในการปกป้องศาสนาจากการเบียดเบียน ด้วยความเชื่อวา่ผู้ถูก
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เบียดเบียนจะได้รับรางวัลในสวรรค์ดังท่ีพระเยซูทรงตรัสว่า “ท่านท้ังหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง และใส่ร้ายต่าง ๆ 
นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มธ 5: 11 – 12 ) (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 1924) นอกจากน้ีความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนกับคนนอกศาสนา
อีกประการหนึ่งคือ “การให้อภัย” แก่คนนอกศาสนาผู้ที่ทำร้ายหรือลงโทษตน อันเป็นการแสดงออกถึงความรักตามแบบอย่าง
ที่พระเยซูเจ้าทรงทำ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 
23: 34) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 2065)  
4. บทบาทด้านการอธิบายท่ีมาของคณะนักบวชและองค์กรทางศาสนา 
 คณะนักบวชในคริสต์ศาสนาเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนในสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ท้ังทางร่างกายและจิตวิญญาณ เช่น การรักษาพยาบาล การให้การศึกษาแต่เด็กยากไร้ การส่งเสริมการภาวนา และด้าน
อื่น ๆ เรื่องเล่านักบุญในนิตยสารอุดมศานต์ชี้ให้เห็นความเป็นมาของการก่อตั้งคณะนักบวชสำคัญต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ทัว่
โลกรวมทั้งในประเทศไทย ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญคามิลโล แด แลลลิส ว่า  

 “...คามิลโลตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยงานนี้ เร่ิมจากอาสาสมัคร 5 คน และเมื่อทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดี 
ท่านก็ถูกบรรดาผู้บริหารของโรงพยาบาลคัดค้านขัดขวางจนทา่นเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจนี้ไป ในคืนหนึ่งไม้
กางเขนที่แขวนอยู่ในห้องทำงานของท่านเกิดมีปาฏิหาริย์ขึ้น พระรูปพระเยซูเจ้ามีการเคลื่อนไหวและตรัสกับ
ท่านว่า “ไม่ต้องกลัวจงทำต่อไป งานนี้เป็นงานของเราไม่ใช่งานของเจ้า” ...ท่านได้นําเครื่องหมาย “กางเขน
แดง” มาติดไว้ที่เครื่องแบบของสมาชิก อันแสดงถึงความรอดสำหรับ คนป่วย กิจการของท่านเจริญก้าวหนา้
จนกระทั่งได้กลับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มาเพื่อช่วยเหลือ ทหารที่บาดเจ็บ ชาวบ้านและผู้อพยพ 
เครื่องหมายกางเขนแดงจึงกลายเป็นเครื่องหมาย “กาชาด” คณะนักบวชคามิลเลียนทำงานแพร่ธรรมและรับ
ใช้ผู้ป่วยในประเทศไทยกว่า 67 ปี ภายใต้จิตตารมณ์ ดังที่นักบุญคามิลโล กล่าวว่า “รักและรับใช้ผู้ป่วยดุจ
เดียวกับมารดาที่กระทำต่อบุตรคนเดียวของตนที่กําลังเจ็บป่วย” (อันตรธาน, 2562, น. 33) 

 เรื่องเล่าของนักบุญคามิลโล แด แลลลิสทำให้ผู้อ่านทราบที่มาของการต่อตั้ง “คณะคามิลเลียน” ซึ่งเป็นคณะนักบวช
ที่ดำเนินการตามจิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล แด แลลลิสในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยทั่วโลก กิจการของ
คณะนักบวชคามิลเลี่ยนในประเทศไทย คือ โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เช่น โรงพยาบาล
คามิลเลียน และโรงพยาบาลซานคามิลโล เป็นต้น นอกจากน้ียังทำให้ทราบท่ีมาของ “กางเขนแดง” บนชุดนักบวชของคณะนี้
ซึ่งเป็นท่ีมาของสัญลักษณ์ “กาชาด” ด้วย 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์” โดย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ วิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1954) และศิราพร ณ ถลาง (2557) ผู้วิจัยพบว่าเรื่องเล่าดังกล่าว
มีบทบาท 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1. บทบาทด้านการสร้างความเชื่อ ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน บทบาทในด้านนี้มี
ความสำคัญเนื่องจากเป็นการย้ำเตือนให้คริสตชนยังคงระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากน้ีความเช่ือ 
ความรัก และความหวัง ยังถือเป็นคุณธรรมทางเทววิทยา (วัชศิลป์ กฤษเจริญ, 2548, น. 106) อันจะนำไปสู่ความศรัทธาและ
ความรักในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตใจตามพระบัญญัติที่ว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ  
สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” (มธ 22: 37) ซึ่งสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่คริสตชนชาวไทยและทั่วโลกต้องพึงระลึกไว้เสมอ 
 ด้านที่ 2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของคริสตชน บทบาทด้านนี้เป็นการสร้างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมโดยอาศัยคำสอนของนักบุญทั้งหลายในฐานะศาสนะบุคคลศักดิ์สิทธ์ิ เช่น การละทิ้งสมบัติทางโลกเพื่อแสวงหาสมบัติ
ในสวรรค์ การถือความนบนอบเชื่อฟัง ส่วนศาสนนิกชนที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็แสดงให้เห็นการปกครองที่ยุติธรรมด้วย
บทบัญญัติทางศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบให้คริสตชนได้ปฏิบัติตามและนำไปสู่สันติสุขในสังคม  
 ด้านที่ 3. บทบาทด้านการเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน บทบาทในด้านนี้ชี้ให้เห็นพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ของนักบุญทั้งหลาย เช่น การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
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เบียดเบียนจะได้รับรางวัลในสวรรค์ดังท่ีพระเยซูทรงตรัสว่า “ท่านท้ังหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง และใส่ร้ายต่าง ๆ 
นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มธ 5: 11 – 12 ) (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 1924) นอกจากน้ีความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนกับคนนอกศาสนา
อีกประการหนึ่งคือ “การให้อภัย” แก่คนนอกศาสนาผู้ที่ทำร้ายหรือลงโทษตน อันเป็นการแสดงออกถึงความรักตามแบบอย่าง
ที่พระเยซูเจ้าทรงทำ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 
23: 34) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014, น. 2065)  
4. บทบาทด้านการอธิบายท่ีมาของคณะนักบวชและองค์กรทางศาสนา 
 คณะนักบวชในคริสต์ศาสนาเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนในสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ท้ังทางร่างกายและจิตวิญญาณ เช่น การรักษาพยาบาล การให้การศึกษาแต่เด็กยากไร้ การส่งเสริมการภาวนา และด้าน
อื่น ๆ เรื่องเล่านักบุญในนิตยสารอุดมศานต์ชี้ให้เห็นความเป็นมาของการก่อตั้งคณะนักบวชสำคัญต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ทัว่
โลกรวมทั้งในประเทศไทย ดังตัวอย่างเรื่องเล่าของนักบุญคามิลโล แด แลลลิส ว่า  

 “...คามิลโลตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยงานนี้ เร่ิมจากอาสาสมัคร 5 คน และเมื่อทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดี 
ท่านก็ถูกบรรดาผู้บริหารของโรงพยาบาลคัดค้านขัดขวางจนท่านเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจนี้ไป ในคืนหนึ่งไม้
กางเขนที่แขวนอยู่ในห้องทำงานของท่านเกิดมีปาฏิหาริย์ขึ้น พระรูปพระเยซูเจ้ามีการเคลื่อนไหวและตรัสกับ
ท่านว่า “ไม่ต้องกลัวจงทำต่อไป งานนี้เป็นงานของเราไม่ใช่งานของเจ้า” ...ท่านได้นําเครื่องหมาย “กางเขน
แดง” มาติดไว้ที่เครื่องแบบของสมาชิก อันแสดงถึงความรอดสำหรับ คนป่วย กิจการของท่านเจริญก้าวหนา้
จนกระทั่งได้กลับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มาเพื่อช่วยเหลือ ทหารที่บาดเจ็บ ชาวบ้านและผู้อพยพ 
เครื่องหมายกางเขนแดงจึงกลายเป็นเครื่องหมาย “กาชาด” คณะนักบวชคามิลเลียนทำงานแพร่ธรรมและรับ
ใช้ผู้ป่วยในประเทศไทยกว่า 67 ปี ภายใต้จิตตารมณ์ ดังที่นักบุญคามิลโล กล่าวว่า “รักและรับใช้ผู้ป่วยดุจ
เดียวกับมารดาที่กระทำต่อบุตรคนเดียวของตนที่กําลังเจ็บป่วย” (อันตรธาน, 2562, น. 33) 

 เรื่องเล่าของนักบุญคามิลโล แด แลลลิสทำให้ผู้อ่านทราบที่มาของการต่อตั้ง “คณะคามิลเลียน” ซึ่งเป็นคณะนักบวช
ที่ดำเนินการตามจิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล แด แลลลิสในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยทั่วโลก กิจการของ
คณะนักบวชคามิลเลี่ยนในประเทศไทย คือ โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เช่น โรงพยาบาล
คามิลเลียน และโรงพยาบาลซานคามิลโล เป็นต้น นอกจากน้ียังทำให้ทราบท่ีมาของ “กางเขนแดง” บนชุดนักบวชของคณะนี้
ซึ่งเป็นท่ีมาของสัญลักษณ์ “กาชาด” ด้วย 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์” โดย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ วิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1954) และศิราพร ณ ถลาง (2557) ผู้วิจัยพบว่าเรื่องเล่าดังกล่าว
มีบทบาท 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1. บทบาทด้านการสร้างความเชื่อ ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน บทบาทในด้านนี้มี
ความสำคัญเนื่องจากเป็นการย้ำเตือนให้คริสตชนยังคงระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากน้ีความเช่ือ 
ความรัก และความหวัง ยังถือเป็นคุณธรรมทางเทววิทยา (วัชศิลป์ กฤษเจริญ, 2548, น. 106) อันจะนำไปสู่ความศรัทธาและ
ความรักในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตใจตามพระบัญญัติที่ว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ  
สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน” (มธ 22: 37) ซึ่งสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่คริสตชนชาวไทยและทั่วโลกต้องพึงระลึกไว้เสมอ 
 ด้านที่ 2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของคริสตชน บทบาทด้านนี้เป็นการสร้างบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมโดยอาศัยคำสอนของนักบุญทั้งหลายในฐานะศาสนะบุคคลศักดิ์สิทธ์ิ เช่น การละทิ้งสมบัติทางโลกเพื่อแสวงหาสมบัติ
ในสวรรค์ การถือความนบนอบเชื่อฟัง ส่วนศาสนนิกชนที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็แสดงให้เห็นการปกครองที่ยุติธรรมด้วย
บทบัญญัติทางศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบให้คริสตชนได้ปฏิบัติตามและนำไปสู่สันติสุขในสังคม  
 ด้านที่ 3. บทบาทด้านการเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน บทบาทในด้านนี้ชี้ให้เห็นพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ของนักบุญท้ังหลาย เช่น การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

รวมไปถึงทรัพย์สินแก่คนด้อยโอกาส ดังท่ีพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพ่ีน้องผู้ต่ำต้อยท่ีสุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่ง
นั ้นต่อเรา” (มธ 25: 40) นอกจากนี้พฤติกรรมอันเป็นต้นแบบอีกประการหนึ่งก็คือ การให้อภัยแก่บุคคลอื่น ซึ ่งถือเป็น
พฤติกรรมสำคัญ“เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย แต่ถ้า
ท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานแก่ท่านเช่นเดียวกัน”  (มธ 6: 14-15) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
พระศาสนจักรสนับสนุนให้คริสตชนได้เลียนแบบ  
  บทบาทด้านที่ 4. บทบาทด้านการอธิบายที่มาของคณะนักบวชและองค์กรทางศาสนา บทบาทด้านนี้ทำให้คริสตชน
เข้าใจที่มาของการก่อตั้งคณะนักบวชรวมทั้งทราบถึงจิตตารมณ์ของนักบวชแต่ละคณะ ซึ่งถือเป็นสิ่ งสำคัญในการทำความ
เข้าใจประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรอีกทางหนึ่งด้วย 
 การศึกษาบทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ ทำให้เห็นถึง
หน้าท่ีของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในที่มีต่อคริสตชนสังคมไทย โดยภาพรวมคือทำหน้าหน้าที่
เป็น “ต้นแบบ” ให้คริสตชนได้ “เลียนแบบ” ในด้านต่าง ๆ ทั้งความศรัทธาในศาสนา การเป็นดีมีคุณธรรม การช่วยเหลือผู้อื่น  
รวมถึงการอธิบายประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมและกิจการของหน่วยงานด้าน
คริสต์ศาสนาในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา หรือการสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ยัง ทำให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของเรื่องเล่าและการนำเสนอแนวคิดทางศาสนาคริสต์ผ่านเรื่องเล่าอีกด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เรื่อง “แบบเรื่องของ
เรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมนัคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์” ภายใต้ทุน “70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม รุ่น
ที่ 1” ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ท่ีให้คำแนะนำในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ 
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การประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทย:  
จากการรับรู้สู่การพัฒนา 

 
ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรตัน1์ นิธิกร  ธรรมขันธ์2  ปทิตตา  โกศลัวิตร2 วนัวิสา วัชรากร2 และสุวิมล  ทวิสุวรรณ์2 

 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียนรู้หรือสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนเอง
รับรู้ได้ ดังนั้น การประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง จึงเป็นการสะท้อนระดับความสามารถภาษาอังกฤษท่ี
เป็นอยู่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยด้วยตนเอง 
โดยใช้กรอบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Grid) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่ .787 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ นิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยทุกช้ันปี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 200 คนสำหรับการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และนิสิต 20 คนสำหรับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยชี้ให้เหน็ว่า 
นิสิตส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 (x̅=1.94, S.D. 0.88) กล่าวคือ นิสิตรับรู้ว่า
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับที่เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สามารถสื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทำเป็นประจำและอธิบาย
ประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที ผลจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่านิสิตรับรู้ว่า
ระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองใช้เพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยวได้ แต่ยังไม่สามารถใช้สำหรับการสื่อสารเชิงวิชาการหรือ
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานให้มากขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกปฏิบัติสหกิจและการทำงานในอนาคต 
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Abstract 
Self-assessment is an evaluation of the learning process and products or authentic conditions the 

learners perceive; as a result, self-assessment on English language proficiency level is a reflection of existing 
ability that is significant for English skill development plan to serve the learners needs. This research study 
aimed to evaluate the English language proficiency level of Thai EFL undergraduates using a self-assessment 
grid with a reliability value of .787. Research samples were 200 Thai EFL undergraduates from any years of 
study from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University for quantitative data collection 
and 20 undergraduates for qualitative data collection. The research findings revealed that most 
undergraduates perceived that their level of English language proficiency is at A2 (X̅=1.94, S.D. 0.88). In other 
words, they believed that the English proficiency level they have enables them to be able to understand 
sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance, communicate in 
simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine 
matters, and describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters 
in areas of immediate need. The interview findings presented that the undergraduates thought that their 
level of English proficiency is useful for communication in tourism but not for effective academic or 
professional communication. The related organizations should provide more training workshops for skills 
necessary for preparation for an internship and future career.  
 
Keywords:  self-assessment, English proficiency level, Thai EFL undergraduates, perception, development 
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บทนำ (Introduction) 
 ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสื่อสารของผู้คนทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทหลักในการสื่อสารระหวา่ง
ผู้คนที่มีภาษาแม่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (English as a lingua franca [ELF]) ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
มนุษย์เราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนเข้านอนตอนค่ำ การมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี ถือเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งใน          
การดำรงชีวิต การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ ถือเป็นข้อได้เปรียบที่คนทุกคนพึงมี และสามารถทำให้มีได้
ผ่านการวางแผนการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษจึงมีฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language [EFL]) 
อันดับแรกๆ ที่ถูกบรรจุในหลักสูตรในทุกระดับของหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้
สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และได้มีช่องทางในการสื่อสาร  

การพัฒนาระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษถือเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสถาบันทางการศึกษา
เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็นเครื ่องมือสำหรับการสื่อสารในหลากหลายวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ที ่ดี  คือ        
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเอง (self-motivated) เนื่องจากแรงจูงใจ (motivation) เป็นแรงขับเคลื่อน
ภายในที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ (Moneva, Arnado & Buot, 2020; Ryan & Deci, 
2000) อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา และแรงจูงใจด้วยตนเองเป็นปัจจัย
หนึ่งเช่นกันต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา (Jafari, 2013; Tuan, 2012). อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นั้นจะเกิดขึ้นได้จากความต้องการ การยอมรับ อารมณ์ เหตุผล และจุดมุ่งหมายในการไปยังเป้าหมายที่วางไว้ (Abdelrahim & 
Humaida, 2012)  

ด้วยเหตุนี้ การประเมินตนเอง (self-assessment) จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการพัฒนาระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากเป็นการสะท้อนความเป็นจริงจากความรู้สึกของผู้เรียนเอง อันจะส่งผลดีในแง่ของการที่จะ
สามารถวางแผนการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์
ของการเรียนรู้หรือสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนเองรับรู้ได้ ดังนั้น การประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง จึง
เป็นการสะท้อนระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่เป็นอยู่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (Hosseini & Nimehchisalem, 2021) นอกจากน้ีการประเมินตนเองนั้น
ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (autonomous learning) อีกด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญมากเพราะเป็นการจัดการวางแผนการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เป็นการกำกับตนเอง (self-regulation) ในทุกกระบวนการการเรียนรู้ Farhady (2021) และ Hussin (2018) ได้กล่าว
ไว้ว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีส่วนในการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนไม่ใช่
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อีกต่อไป การจัดการเรียนรู้ใด  ๆ จำเป็นต้องพึ่งพาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของผู้เรียนเอง  
การประเมินตนเองนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ อาทิเช่น ก่อนการวางแผนการเรียนรู้ ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ หรือหลังการเรียนรู้ตามกระบวนการที่วางแผนไว้ การประเมินตนเองจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การจัดการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การหาวิธีการในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
แก้ไขการเรียนรู้ เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้และการตระหนักรู้ของผู้เรียน แม้ว่าการประเมินตนเองขึ้นอยู่กับอารมณ์ การยอมรับ
ของปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ที่ไม่เที่ยงตรง การประเมินความสามารถของตนเองต่ำกว่าความเป็นจริง แต่การ
ประเมินตนเองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนการเรียนรู้ขั้นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Harris & Brown, 2018; 
Hung, 2019) 

ในประเทศไทยก็เช่นกัน ภาษาอังกฤษมีฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันน้อย การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยเกี่ยวกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดย
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บทนำ (Introduction) 
 ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสื่อสารของผู้คนทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทหลักในการสื่อสารระหวา่ง
ผู้คนที่มีภาษาแม่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (English as a lingua franca [ELF]) ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์เราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนเข้านอนตอนค่ำ การมีระดับภาษาอังกฤษที่ดี ถือเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งใน          
การดำรงชีวิต การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ ถือเป็นข้อได้เปรียบที่คนทุกคนพึงมี และสามารถทำให้มีได้
ผ่านการวางแผนการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษจึงมีฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language [EFL]) 
อันดับแรกๆ ที่ถูกบรรจุในหลักสูตรในทุกระดับของหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้
สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และได้มีช่องทางในการสื่อสาร  

การพัฒนาระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษถือเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสถาบันทางการศึกษา
เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็นเครื ่องมือสำหรับการสื่อสารในหลากหลายวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ที ่ดี  คือ        
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเอง (self-motivated) เนื่องจากแรงจูงใจ (motivation) เป็นแรงขับเคลื่อน
ภายในที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ (Moneva, Arnado & Buot, 2020; Ryan & Deci, 
2000) อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา และแรงจูงใจด้วยตนเองเป็นปัจจัย
หนึ่งเช่นกันต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษา (Jafari, 2013; Tuan, 2012). อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นั้นจะเกิดขึ้นได้จากความต้องการ การยอมรับ อารมณ์ เหตุผล และจุดมุ่งหมายในการไปยังเป้าหมายที่วางไว้ (Abdelrahim & 
Humaida, 2012)  

ด้วยเหตุนี้ การประเมินตนเอง (self-assessment) จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการพัฒนาระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เนื่องจากเป็นการสะท้อนความเป็นจริงจากความรู้สึกของผู้เรียนเอง อันจะส่งผลดีในแง่ของการที่จะ
สามารถวางแผนการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์
ของการเรียนรู้หรือสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนเองรับรู้ได้ ดังนั้น การประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง จึง
เป็นการสะท้อนระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่เป็นอยู่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (Hosseini & Nimehchisalem, 2021) นอกจากน้ีการประเมินตนเองนั้น
ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (autonomous learning) อีกด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญมากเพราะเป็นการจัดการวางแผนการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เป็นการกำกับตนเอง (self-regulation) ในทุกกระบวนการการเรียนรู้ Farhady (2021) และ Hussin (2018) ได้กล่าว
ไว้ว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีส่วนในการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผู้สอนไม่ใช่
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อีกต่อไป การจัดการเรียนรู้ใด  ๆ จำเป็นต้องพึ่งพาการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของผู้เรียนเอง  
การประเมินตนเองนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ อาทิเช่น ก่อนการวางแผนการเรียนรู้ ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ หรือหลังการเรียนรู้ตามกระบวนการที่วางแผนไว้ การประเมินตนเองจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การจัดการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การหาวิธีการในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
แก้ไขการเรียนรู้ เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้และการตระหนักรู้ของผู้เรียน แม้ว่าการประเมินตนเองขึ้นอยู่กับอารมณ์ การยอมรับ
ของปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ที่ไม่เที่ยงตรง การประเมินความสามารถของตนเองต่ำกว่าความเป็นจริง แต่การ
ประเมินตนเองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนการเรียนรู้ขั้นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Harris & Brown, 2018; 
Hung, 2019) 

ในประเทศไทยก็เช่นกัน ภาษาอังกฤษมีฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันน้อย การวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยเกี่ยวกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดย

ใช้กรอบการประเมินตนเอง (self-assessment grid) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

วิธีการวิจัย (Methods) 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed-method research) มีการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดในการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย คือ นิสิตทุกช้ันปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นิสิตทุกช้ันปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 200 คน       

สำหรับการประเมินตนเอง และ 20 คนสำหรับการสัมภาษณ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยมี 2 อย่างด้วยกัน คือ  

1) กรอบประเมินตนเอง ซึ่งปรับจากกรอบประเมินตนเองตามมาตรฐาน CEFR (Common European  
Framework Reference) (CEFR self-assessment grid) โดยเก ็บข ้อม ูล ในร ูปแบบของ  checklist แบ ่ งออกเป ็น 3 
องค์ประกอบคือ ความเข้าใจ (การฟังและการอ่าน) การพูด (การโต้ตอบด้วยการพูดและการพูด) และการเขียน โดยมีช่วง
ความสามารถในการประเมินตนเองตามระดับมาตรฐานของ CEFR กล่าวคือ รายการประเมินตนเองทั้งหมดมี 6 ระดับ คือ C2 
C1 B2 B1 A2 และ A1 โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีระดับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .787  

ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 6 ระดับกำหนดทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษไว้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1: ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (British Council, 2022) 
  

ระดับ ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
C2 เข้าใจทุกอย่างที่ได้ยินหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สรุปข้อมูลและข้อโต้แย้งจากแหล่งทีม่าต่าง ๆ  โดยการการพูดและการเขียน และนำเสนอได้อย่าง

สอดคล้องและมีความกระชับ สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของ
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

C1 เข้าใจข้อความแสดงความต้องการที่หลากหลายและยาวขึ้น และระบุความหมายโดยนัยในข้อความเหล่านั้นได้  สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและ
เป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลานึกประโยคที่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด ใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในระดับสังคม 
วิชาการ และด้านอาชีพ เขา/เธอสามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ ซับซ้อน โดยแสดงการใช้รูปแบบ
โครงสร้างประโยค คำเช่ือม และการเช่ือมโยงความอย่างถูกต้อง 

B2 เข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเช่ียวชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทำให้การโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเป็นไปอย่างปกติโดยไม่มีความเคร่งเครียดของทั้งสองฝ่าย สร้างถ้อยคำที่ชัดเจน
และมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย และอธิบายมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะโดยพูดถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบของตัวเลือกต่าง ๆ 

B1 รับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดข้ึนจากการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการใช้ภาษา สร้างถ้อยคำที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันเกี่ยวกับหัวข้อที่
คุ้นเคยหรือมีความสนใจส่วนตัว อธิบายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความปรารถนา และแรงบันดาลใจ ตลอดจนให้เหตุผลโดยสังเขปหรืออธิบาย
เกี่ยวกับแผนการ 

A2 เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ในทันที  สื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ อธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย รวมถึงสภาพแวดล้อม และ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตนในขณะที่พูด 

A1 เข้าใจและใช้ประโยคในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย รวมถึงวลีง่าย ๆ เพ่ือสื่อสารถึงความต้องการในขณะที่พูด แนะนำตัวเองและคนอื่น ถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย สิ่งของที่มี และคนที่รู้จัก สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ 
ชัดเจน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
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2) แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งคำถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  
(1) การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(2) การวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) การวางเป้าหมายในอนาคต 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นว่า ผลของการประเมินตนเอง จะส่งผลจะทำให้นิสิตตระหนักรู้และรับรู้ถึง

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยที่ตนเองเป็นคนกำหนด เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความพอใจ และการ
ตระหนักรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป ซึ่งผลการประเมินตนเองนี้ส่งผลต่อการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการวางเป้าหมายในอนาคตของนิสิตระดับปริญญา
บัณฑิตชาวไทย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

ผลของการประเมินตนเอง 
ผลจากการประเมินตนเองโดยใช้กรอบประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยแปลข้อมูลโดยใช้สเกลต่อไปนี้ 
C2 6.00 
C1 5.00.5.99 
B2 4.00-4.99 

B1 3.00-3.99 
A2 2.00-2.99 
A1 1.00-1.99 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
 

ทักษะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านความเข้าใจ การฟัง 2.5100 1.33371 

การอ่าน 2.5100 1.02231 
ด้านการพูด การโตต้อบด้วยการพูด 2.2950 .94469 

การพูด 2.0150 1.08196 
ด้านการเขียน การเขียน 2.2950 .94999 

 x̅ 2.325 1.066532 
 

การประเมนิตนเอง (Self-
assessment) 

การวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Autonomous Learning 
Plan) 
การวางแผนการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ (Training Plan) 

การวางเป้าหมายในอนาคต (Future Plan) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

ผลของการประเมินตนเอง 
ผลจากการประเมินตนเองโดยใช้กรอบประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 
ผู้วิจัยแปลข้อมูลโดยใช้สเกลต่อไปนี้ 
C2 6.00 
C1 5.00.5.99 
B2 4.00-4.99 

B1 3.00-3.99 
A2 2.00-2.99 
A1 1.00-1.99 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
 

ทักษะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านความเข้าใจ การฟัง 2.5100 1.33371 

การอ่าน 2.5100 1.02231 
ด้านการพูด การโตต้อบด้วยการพูด 2.2950 .94469 

การพูด 2.0150 1.08196 
ด้านการเขียน การเขียน 2.2950 .94999 

 x̅ 2.325 1.066532 
 

การประเมนิตนเอง (Self-
assessment) 

การวางแผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Autonomous Learning 
Plan) 
การวางแผนการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ (Training Plan) 

การวางเป้าหมายในอนาคต (Future Plan) 

 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยประเมินตนเองทางด้านความสามารถ
ภาษาอังกฤษในระดับ A2 ซึ่งตามคำอธิบายของ CEFR จะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับท่ีสามารถเข้าใจ
ประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรง
และไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำและอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่อง
ที่ต้องโต้ตอบทันที เมื่อพิจารณารายด้าน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิสิต ประเมินตนเองด้านความเข้าใจ ทั้งทักษะการฟงัและ
การอ่านอยู่ในระดับเดียวกันคือ A2 (x̅= 2.51) นอกจากน้ี นิสิต ประเมินตนเองให้มีความสามารถทางด้านการด้านการพูดและ
การเขียนในระดับ A2 เช่นกัน กล่าวคือ ด้านการพูด นิสิต ประเมินว่าตนเองมีความสามารถระดับการโต้ตอบทางการพูดสูงกว่า
การพูดเล็กน้อย (x̅= 2.295, 2.015) ด้านการเขียน อยู่ในระดับเดียวกันกับการโต้ตอบทางการพูด (x̅= 2.295) 

ผลของการสัมภาษณ ์
1) การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Autonomous Learning Plan) 

นิสิตส่วนใหญ่ มองว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับตนนั้นทำได้ยาก เพราะภาระงานของแต่ละรายวิชามีจำนวน
มาก ปัญหาหลักของตนเองคือ การจัดการเวลาที่ล้มเหลว หลายครั้งมีการวางเป้าหมายไว้แต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเงื่อนไขของ
เวลา กอปรกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่อ่านเองไม่ได้ การขาดที่ปรึกษาก็ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ประสบความสำเร็จ
เช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตด้วยเช่นกัน  

2) การวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Training Plan) 
นิสิตส่วนใหญ่ มองว่า การวางแผนพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะและมหาวิทยาลัย 

เนื ่องจากตนเป็นตัวแปรหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามี         
การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จริง แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ทำให้หลายครั้งพวกเขาพลาดการเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการ หรือการอบรมที่สนใจไป 

3) การวางเป้าหมายในอนาคต (Future Plan) 
นิสิตส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญต่อระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมาก เนื่องจากตระหนักดีวา่เป็น

เครื่องมือในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต และมีความพร้อมที่จะได้รบัการพัฒนา 

 จากผลการวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า นิสิตประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองในระดับเบื้องต้น (A2) 
ซึ่งเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องทางภาษา เพียงสื่อสารให้ท้ังผู้ส่งสารและรับสาร
เข้าใจประเด็นตรงกันเท่านั้น จากผลการสัมภาษณ์นิสิตหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินตนเองไว้ดัง ตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
 นิสิต ก 

 “การประเมินนี้ไม่ได้ลดระดับความสามารถของตนเอง (underestimated) แต่เช่ือว่าความสามารถของตนเองอยู่ใน
ระดับนี้ แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับนี้ หลายครั้งมองว่าน่าเบื่อและไม่ท้าทาย เลยไม่
แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะความสามารถเราต่ำจริง หรืออาจจะเพราะเรียนมาเยอะมากแต่สื่อสารไม่ได้เสียทีก็ไม่
แน่ใจเหมือนกัน” 
นิสิต ข 
“คิดเสมอว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าสื่อสารใด ๆ เรียนไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง อ่านเองก็ไม่ออก แต่ฟัง
คนอ่ืนพูดแล้วสนใจอยากทำให้ได้แบบนั้น ดังนั้นจึงมองว่าตนเองไม่เก่ง พร้อมจะพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หลายครั้งกิจกรรม
การพัฒนาทักษะในระดับความสามารถของเรานี้ทำให้รู้สึกซ้ำซาก ทำให้ตนเองรู้สึกไม่โต เหมือนอาจารย์กำลังสอน
เด็กน้อย จึงไม่ค่อยสนใจจะพัฒนาทักษะต่อไปมากนักเพราะรู้สึกเบื่อเสียก่อนแล้ว ” 
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นิสิต ค 
“ทักษะภาษาอังกฤษสำคัญมาก แต่เรียนมาหลายปีแล้วก็ยังสื่อสารไม่ได้เสียที ท่องศัพท์ก็จำได้เป็นพัก ๆ เดี๋ยวก็ลืม 
อ่านหนังสือสอบทำได้ แต่ไม่ติดตัว สอบเสร็จแล้วหายหมด การไม่มีทักษะติดตัว เลยมองว่าตนเองมีความสามารถใน
ระดับต่ำ ถ้าเอาไปปล่อยไว้ปีนัง มีหวังได้อดข้าว เพราะไม่กล้าพูดเลย ถ้ามีข้าวกินก็คงใช้ภาษามือ ไม่กล้าใช้
ภาษาอังกฤษแน่ ๆ จึงอยากให้เลิกเน้นที่การเรียนแกรมมา ควรสอนให้เราใช้ทักษะต่าง ๆ ได้ในชีวิตจริงมากกว่า 
ส่วนตัวคิดว่าแกรมมาผิดบ้างคงไม่เป็นไร ถ้ายังสื่อสารได้ใจความ สื่อได้ว่าต้องการอะไร”   
 

กล่าวคือ นิสิตมั่นใจว่าการประเมินนี้เป็นการประเมินความสามารถตนเองตามจริงที่ตนเองมองสะท้อนตนเองและ
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สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า นิสิตประเมินตนเองที่ระดับความสามารถภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (A2) ซึ่ง
เป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่าย
และเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำและอธิบายประวัติ
ของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที นิสิตรับรู้ระดับความสามารถของตนเองและพร้อมที่
จะได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที ่สนุกและท้าทาย การพัฒนาไม่ควรเน้นหลักไวยากรณ์มากจนเกินไปแต่ควรให้
ความสำคัญต่อการฝึกปฏิบัติสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม Farhady (2021) และ Hussin (2018) ได้ยืนยันว่า 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีส่วนในการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมาเป็นการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของนิสิตสำหรับการวางแผนการเรียนรู้ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันเวลา 
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การสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต่ำใน
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 

อนันต์ แสวงดิษฐ1์* วันวิสา แก้วสกุล2 และนฤภร ธิติประเสริฐ3 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษทั่วไปและเพื่อสำรวจทัศนคติของนักเรียนต่อการการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 
2-3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูลได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม และคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
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สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูลได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม และคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในเชิงคุณภาพโดยใช้โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าคะแนน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังสอบของนักศึกษาสูงกว่าก่อนสอบในระดับที่มีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยเฉพาะด้านทักษะการ
สร้างภาษา (การพูด และการเขียน) นอกจากนี้ นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานไปใช้ใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ภาษา (ค่าเฉลี่ย = 3.64) ผลของการวิจัยนีเ้ป็นประโยชน์มากในการเรียนการสอนภาษา ในอนาคตของการ
ทำวิจัยควรศึกษากับนักศึกษาที่มรีะดับความสามารถทางภาษาทีแ่ตกต่างกันหรือศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง การสอน
ออนไลน์หรือรูปแบบการสอนภาษาแบบผสมผสาน 
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Task-Based Language Teaching in Enhancing Low Students’ English Proficiency in General 
English Course   

Anan Sawaengdist 1* Wanvisa Kaewsakun2  and Naruporn Thitipraserth3 

Abstract 
This study aimed to investigate the learning achievement of using Task-Based Language Teaching (TBLT) 

in a General English Course and to explore the students’ attitudes towards using the TBLT. The samples were 
42 students of the 2-3 year students majoring in Community Development and Industrial Technology in 
semester 2, academic year 2020. They were selected by purposive sampling strategy. The data were collected 
from pre-posttests, questionnaires and open-ended questions and analyzed quantitatively using mean and 
standard deviation, and qualitatively by using content analysis. The results revealed that the students’ English 
ability posttest scores were higher than pretest at a significance level (p<0.05), especially in productive skills 
(speaking and writing). Moreover, the students had positive attitudes towards implementing Tasked-Based 
Language Teaching in the classroom and language acquisition (Mean = 3.64). The implications of the findings 
are very useful in language learning and teaching. In further studies, it would be suggested that in conducting 
research with students in different language proficiency levels or English for Specific Purposes (ESP) classes , 
implementing via online teaching or Blended Tasked-Based Language Teaching platforms.   

Keywords: Task- Based Language Teaching (TBLT), General English Course, attitude, learning achievement 
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Introduction 

Nowadays, English language has an essential role in various aspects throughout the world, especially 
in teaching and learning. English was used in general and language teaching in specific is among these important 
roles. English teaching is productive, energizing, purposeful and imaginatively vital experience for all involved, 
expanding students’ competence, confidence, and creativity as well as building the students positive attitudes 
toward learning [1].  In Thailand, English language is taught as a foreign language. It is taught in the classroom 
and only used to communicate with foreigners. However, the problem lies in Thai students who are still unable 
to use English to communicate properly in their daily conversations. Moreover, they have no chance to use 
English in their daily lives, not only in school but also in university life. Therefore, to improve the student’s 
English communication skills is one of the challenging responsibilities of teachers who teach English language 
in Thailand. Concerning teaching English in Communicative Language Teaching (CLT), it is important for the 
teachers to fulfil learners’ real-world professional demands. The teachers should be able to help the students 
to achieve required competences and can communicate by using English in their daily life situations. In addition, 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University policy also obliges the students to pass 2B level in CEFR 
(communicate appropriately with sufficient fluency). All the students have to study five English compulsory 
subjects included in the General English Courses in the curriculum. To respond to such demands, for instance 
providing optimal circumstances for learners to improve the students’ English language ability in accordance 
with “communicating effectively” or “meaningful communication” [2] requires TBLT that has been widely 
adopted since approximately twenty years ago [3], [4 ], [5], [6], [7]. (TBLT) has been receiving significance and 
attraction since its emergence in the 1980s. It has undertaken slow improvement over years. TBLT attempts to 
involve learners for effective real-life communication of the target language. It stands as an effective approach 
of CLT introduced to language methodology. According to [7], the researcher used TBLT to improve learners’ 
speaking fluency. The findings indicated that learners improved in terms of their speaking fluency by maximizing 
their speed of speech production, increasing grammatical accuracy, elaborating on their utterances, and 
developing interactional language. The learners felt encouraged to speak, believed in their potentials to use 
the target language, expanded their vocabulary, and recognized the relevance of the TBLT approach. Therefore, 
this research studies on TBLT in enhancing the students’ English skills at Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University in a General English Course. The English proficiency level of the students is mostly at A1/A2. They 
do not want to study English. They are not aware of the importance of learning English. The implementation 
of this study would be helpful for both teachers and students. The teachers can use TBLT to help teach other 
English skills and other subjects. Also, TBLT helps the students understand more about English language and 
feel motivated while learning English language.  
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Introduction 

Nowadays, English language has an essential role in various aspects throughout the world, especially 
in teaching and learning. English was used in general and language teaching in specific is among these important 
roles. English teaching is productive, energizing, purposeful and imaginatively vital experience for all involved, 
expanding students’ competence, confidence, and creativity as well as building the students positive attitudes 
toward learning [1].  In Thailand, English language is taught as a foreign language. It is taught in the classroom 
and only used to communicate with foreigners. However, the problem lies in Thai students who are still unable 
to use English to communicate properly in their daily conversations. Moreover, they have no chance to use 
English in their daily lives, not only in school but also in university life. Therefore, to improve the student’s 
English communication skills is one of the challenging responsibilities of teachers who teach English language 
in Thailand. Concerning teaching English in Communicative Language Teaching (CLT), it is important for the 
teachers to fulfil learners’ real-world professional demands. The teachers should be able to help the students 
to achieve required competences and can communicate by using English in their daily life situations. In addition, 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University policy also obliges the students to pass 2B level in CEFR 
(communicate appropriately with sufficient fluency). All the students have to study five English compulsory 
subjects included in the General English Courses in the curriculum. To respond to such demands, for instance 
providing optimal circumstances for learners to improve the students’ English language ability in accordance 
with “communicating effectively” or “meaningful communication” [2] requires TBLT that has been widely 
adopted since approximately twenty years ago [3], [4 ], [5], [6], [7]. (TBLT) has been receiving significance and 
attraction since its emergence in the 1980s. It has undertaken slow improvement over years. TBLT attempts to 
involve learners for effective real-life communication of the target language. It stands as an effective approach 
of CLT introduced to language methodology. According to [7], the researcher used TBLT to improve learners’ 
speaking fluency. The findings indicated that learners improved in terms of their speaking fluency by maximizing 
their speed of speech production, increasing grammatical accuracy, elaborating on their utterances, and 
developing interactional language. The learners felt encouraged to speak, believed in their potentials to use 
the target language, expanded their vocabulary, and recognized the relevance of the TBLT approach. Therefore, 
this research studies on TBLT in enhancing the students’ English skills at Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University in a General English Course. The English proficiency level of the students is mostly at A1/A2. They 
do not want to study English. They are not aware of the importance of learning English. The implementation 
of this study would be helpful for both teachers and students. The teachers can use TBLT to help teach other 
English skills and other subjects. Also, TBLT helps the students understand more about English language and 
feel motivated while learning English language.  

 

Objectives 

The objectives of this study were to investigate the learning achievement of using TBLT in a General 
English Course and to explore the students’ attitudes towards using TBLT. 

Research Design 

This study used one group’s pre-posttests, quasi-experimental design. The independent variables were 
TBLT. The dependent variable was students’ English learning achievement and the students’ attitudes towards 
using TBLT. It employed mixed tools. The quantitative tools were used to assess the students’ English skills. 
The qualitative tool was used to investigate the student’s improvement and explore the students’ opinions 
towards the TBLT. 

      1. The instructional design: It was included the research conceptual framework, lesson plans, and class 
schedule. Research conceptual framework from [9] framework cited in [10]. Pre-task (including topic and task) 
prepares learners to perform tasks in ways that promote acquisition. (The researcher posted the assigned tasks 
with directions before class starting, so that students could have plenty of time for preparation) Task cycle: 
offers learners the chance to use whatever language they already know in order to carry out the task and then 
to improve their language under the teacher’s guidance while planning their reports on the task. (The researcher 
observed the class interactions, monitored, facilitate the learners while completing the task). Post-task stage: 
provides an opportunity for students to reflect on their task and encourages attention to form, in particular to 
problematic forms which demonstrate when learners have accomplished the task. (The researcher asked 
students to present their tasks which was focusing on the production and meaning rather than grammatical 
structures or fluency. Additionally, opened feedback sharing). 

       2. Lesson plan: The researchers constructed a series of 14 lesson plans under Willis’s task-based learning 
framework TBLT task’s phrases [11]. Each lesson design was for 3 hours and 20 minutes and aimed for students 
to construct and fulfill tasks as well as critical tasks generated from their peers. The entire lesson plans were 
scrutinized and authenticated by 3 General English experienced university lecturers for appropriateness and 
quality. The lessons were planned along with the core course textbook-World Link Third Edition: Developing 
English Fluency [12]. The topics were covered with festival, home, shopping, weekend, job and holiday. 

Population and Participants 

The population was undergraduate students in five faculties (Faculty of Education, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Faculty of Sciences and Technology, Faculty of Management and Faculty of 
Industrial Technology) of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University who enrolled in five General English courses. 
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The participants were 42 students of the 2-3 year students majoring in Community Development and Industrial 
Technology in semester 2, academic year 2020 at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University who are enrolled 
9000134 English for Daily Life selected by purposive sampling based on their pretest scores and teacher’s 
teaching schedules.   

Research Instruments 

1. Questionnaires and Open-ended Questions: A questionnaire was compiled and distributed and 
after completing posttest at the end of semester. The questionnaire was constructed aligned with literature 
review which consisted of 18 close-ended questions rated on a 1 to 5 Liker’s scale (5=strongly agree, 4= agree, 
3 =neutral, 2= disagree, 1=strongly disagree) to establish students’ attitudes towards learning English by using 
TBLT. Moreover, the questionnaire contained 5 open ended questions where students could elaborate further 
about their opinions. Prior to distribution, the questionnaires were inspected by 3 General English experienced 
university lecturers for appropriateness and quality by checking for the content validity through appropriate 
Item Objective Congruence (IOC) indices. The questionnaires were constructed with the purpose of obtaining 
data of students’ opinions towards TBLT.  

2. Pre-Post Achievement Tests: The test consisted of 45 items which were listening = 15 points, 
reading =15 points with multiple choices and writing 15 items and 5 questions for speaking =15 points in total 
60 points. The tests were conducted by retrieving from the test blanks and adapted from the course core book 
aligned with the course description and CEFR. Then evaluated by 3 lecturers.  

Data Collection Procedure 

Before the study started, all research instruments were developed, validated, and revised and ethical 
concerns were considered throughout the procedure. Following this, a pretest was administered at week one. 
In the second week, the researcher introduced TBLT to the students to raise their awareness of trying to use 
English in all communicative tasks and its benefits and helped them understand the different roles of students 
when conducting task-based activities. During the study, the researcher incorporated three different stages of 
performing tasks: Pre-Task, During Task, and Post-Task and then checked and evaluated by observing the 
students while performing tasks and then asked the students to give opinions towards task-based learning at 
the end of each task-related lesson. In the last week, the researcher administered the posttests and delivered 
the questionnaire. Having gathered all research instruments, the researcher analyzed and interpreted data from 
the pretests, posttests, and questionnaire responses. The mean and standard deviation were used to analyze 
the pre-posttests to see the student’s’ learning achievement after treating by TBLT, while the questionnaire 
was analyzed by mean and standard deviation to see the students’ attitudes towards TBLT in each item. Finally, 
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The participants were 42 students of the 2-3 year students majoring in Community Development and Industrial 
Technology in semester 2, academic year 2020 at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University who are enrolled 
9000134 English for Daily Life selected by purposive sampling based on their pretest scores and teacher’s 
teaching schedules.   

Research Instruments 

1. Questionnaires and Open-ended Questions: A questionnaire was compiled and distributed and 
after completing posttest at the end of semester. The questionnaire was constructed aligned with literature 
review which consisted of 18 close-ended questions rated on a 1 to 5 Liker’s scale (5=strongly agree, 4= agree, 
3 =neutral, 2= disagree, 1=strongly disagree) to establish students’ attitudes towards learning English by using 
TBLT. Moreover, the questionnaire contained 5 open ended questions where students could elaborate further 
about their opinions. Prior to distribution, the questionnaires were inspected by 3 General English experienced 
university lecturers for appropriateness and quality by checking for the content validity through appropriate 
Item Objective Congruence (IOC) indices. The questionnaires were constructed with the purpose of obtaining 
data of students’ opinions towards TBLT.  

2. Pre-Post Achievement Tests: The test consisted of 45 items which were listening = 15 points, 
reading =15 points with multiple choices and writing 15 items and 5 questions for speaking =15 points in total 
60 points. The tests were conducted by retrieving from the test blanks and adapted from the course core book 
aligned with the course description and CEFR. Then evaluated by 3 lecturers.  

Data Collection Procedure 

Before the study started, all research instruments were developed, validated, and revised and ethical 
concerns were considered throughout the procedure. Following this, a pretest was administered at week one. 
In the second week, the researcher introduced TBLT to the students to raise their awareness of trying to use 
English in all communicative tasks and its benefits and helped them understand the different roles of students 
when conducting task-based activities. During the study, the researcher incorporated three different stages of 
performing tasks: Pre-Task, During Task, and Post-Task and then checked and evaluated by observing the 
students while performing tasks and then asked the students to give opinions towards task-based learning at 
the end of each task-related lesson. In the last week, the researcher administered the posttests and delivered 
the questionnaire. Having gathered all research instruments, the researcher analyzed and interpreted data from 
the pretests, posttests, and questionnaire responses. The mean and standard deviation were used to analyze 
the pre-posttests to see the student’s’ learning achievement after treating by TBLT, while the questionnaire 
was analyzed by mean and standard deviation to see the students’ attitudes towards TBLT in each item. Finally, 

content-analysis and frequency-count were used to analyze the student's attitudes in open-ended questions 
towards TBLT. 

Results 

1. To investigate the learning achievement of using TBLT in a General English Course.  

              Table 1: Students’ average pretest and posttest (Total score: 60) 

 Mean        N  Std. Deviation Std. Error Mean 

           post  
Pair 1 pre 

33.89 
 

18.58 

42 
 

42 

8.051 
 

8.329 

       1.242 
 
       1.285 

Table 1 shows the average scores of the pretest and posttest of the students who studied the General 
English Course with TBLT. It was found the student’s learning achievement of four English skills from the posttest 
was significantly higher than the mean scores on the posttest (M=33.89, S.D. 8.051) than the pre-test (M=18.58, 
S.D. 8.329). The result of the data analysis indicates that there was an improvement on the students’ English 
on all four skills after being taught with the TBLT. 

               Table 2: Paired Samples Correlations between pretest and posttest  

      N   Correlation Sig. 

Pair 1 post & pre 42  .764  .000 

The table 2 shows correlations of the students’ pre-posttests. It was found that there was a significant 
difference between the pre-posttests at the correlation of 0.764. That indicates that students had a lot of 
improvement.    

                Table 3: Paired difference between pretest and posttest  

 Paired Difference 

Mean Std. Deviation Std. Error mean 

Paired 1    post-pre 15.311 5.630 0.869 
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The table 3 shows the paired difference between pretest and posttest with mean score of (M=15.311, 
S.D. = 5.630).  The paired difference is 0.869. 

        Table 4  

95% Confidence Interval of the Difference t df Sig.   (2-tailed) 

Lower Upper  
17.624 

 
41 

 
.000 

13.556 17.065 

The table 4 shows the scores between pre-post tests were significantly different at .00 level (p<0.05).  

2. To explore the students’ attitudes towards using TBLT. 

      Table 5: Questionnaire on students’ attitudes taught by using TBLT. 

No. Statement Mean Std. 
Deviation 

 Pre-task (including topic and task) prepares learners to perform tasks in 
ways that promote acquisition. 

  

1. A teacher helps me to understand instructions and prepare. 3.92 0.88 

2. A task prepares me to perform tasks in ways that promote language acquisition. 3.88 0.85 

3. TBLT activates my needs and interests. 3.71 0.95 

 Task cycle: (Task, Planning, Report)   

4.  I enjoy completing the task with peers and group discussions to achieve the 
tasks. 

3.63 1.06 

5. TBLT advanced my critical thinking. 3.50 0.72 

6.  TBLT provides a relaxed atmosphere to promote target language use. 3.54 0.88 

7.  TBLT helps me enjoy learning English. 3.71 0.81 

8. Using task activities is a good way to improve English vocabulary. 3.71 0.91 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

803

The table 3 shows the paired difference between pretest and posttest with mean score of (M=15.311, 
S.D. = 5.630).  The paired difference is 0.869. 

        Table 4  

95% Confidence Interval of the Difference t df Sig.   (2-tailed) 

Lower Upper  
17.624 

 
41 

 
.000 

13.556 17.065 

The table 4 shows the scores between pre-post tests were significantly different at .00 level (p<0.05).  

2. To explore the students’ attitudes towards using TBLT. 

      Table 5: Questionnaire on students’ attitudes taught by using TBLT. 

No. Statement Mean Std. 
Deviation 

 Pre-task (including topic and task) prepares learners to perform tasks in 
ways that promote acquisition. 

  

1. A teacher helps me to understand instructions and prepare. 3.92 0.88 

2. A task prepares me to perform tasks in ways that promote language acquisition. 3.88 0.85 

3. TBLT activates my needs and interests. 3.71 0.95 

 Task cycle: (Task, Planning, Report)   

4.  I enjoy completing the task with peers and group discussions to achieve the 
tasks. 

3.63 1.06 

5. TBLT advanced my critical thinking. 3.50 0.72 

6.  TBLT provides a relaxed atmosphere to promote target language use. 3.54 0.88 

7.  TBLT helps me enjoy learning English. 3.71 0.81 

8. Using task activities is a good way to improve English vocabulary. 3.71 0.91 

9.  Task activities give me more chances to practice English. 3.71 0.81 

10. Task activities enhance my autonomy. 3.79 0.72 

11. A task enhances my digital literacy.  3.88 0.85 

12. I am more motivated by the tasks which connect to real life situations. 3.71 0.69 

 Post-task (provides an opportunity for students to reflect on their task 
and encourages attention to form, in particular to problematic forms 
which demonstrate when learners have accomplished the task.) 

  

13.  My English skills are more developed after learning by using TBLT. 3.50 0.72 

14.  I believe that I can learn English faster when I use it more often. 3.42 0.78 

15. I improved all four English skills using task-based activities. 3.42 0.58 

16. I am more confident and dare to use English in presenting in the classroom. 3.50 1.06 

17. I can share and give feedback to friends. 3.42 0.83 

18. Presenting the task by giving a presentation, speaking or writing to speak makes 
me more confident in using English. 

3.58 1.02 

Average 3.64 0.72 

(Adapted from: Merita Ismaili, 2013) and Task-based framework, Willis, 1996 

The table shows the students’ opinions taught by using TBLT is neutral with the average mean 3.64 
and 0.72 of standard deviation and highest mean is 3.92 with 0.88 of standard deviation on the statement that 
a teacher helps me to understand instructions and prepare. And the lowest opinion towards the task is 3.42 
with 0.83 of standard deviation. Regarding the open-ended questions. It was satisfactory that the students felt 
positive towards implementing TBLT in the classroom as the following frequent responses.   

1. How do you feel about learning by using TBLT? “I feel good and I can improve all English skills and 
have more responsibility” This is because all the assigned tasks covered with all four skills and students are 
required to submit within the stipulated time. Moreover, they need to prepare 3 steps of completing each task 
which are pre-stage, task cycle and language focus.   
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2. Which tasks can improve your English skill the most? Why? “A conversation video recorded 
presentation because student can practice speaking and have more assertiveness” This accorded with Willis 
and [13] “TBLT is effective if the teachers have confidence to trust the learners and give them every opportunity 
to use the language for themselves” since students are allowed to prepare the task with their peers and get a 
brain storming. In addition, they have to distribute their roles equally. After presenting, all the questions and 
feedback are shared and delivered by the teacher and classmates.         

3. Do you think TBLT can improve all four English skills? If so, how? “Of course, the tasks can develop 
students’ skills in all areas of language learning by focusing on task-based tasks” This was relevant to the 
study of [14]. Found claimed that another way in which TBLT is more relevant to learners is that the aim of 
TBLT is to integrate all four skills and move from fluency to accuracy plus fluency. 

4. Do you think TBLT can promote 4 Cs (Communication, Critical Thinking, Creativity, Collaboration) and 
21st Century skills? How? “Yes, because there is communication, think critically, creativity cooperation between 
students” Each task’s criteria is assessed with 4 Cs. Hence, students are freely required to accomplish the tasks 
by working with their partners or groups in discussing, analyzing, and incorporating communicatively among 
them before submitting the tasks.  

5. Do you think using TBLT in the classroom is so beneficial to the English class? How? “It is useful 
because it allows us to practice and gain more knowledge.” Because the teacher chooses the Task-Based 
Learning activities by collecting the preferable task questionnaires with the various situations aligned with the 
closer core textbook and real-life situations. 

Discussion 

According to the study results, TBLT was implemented during the 14-week General English course. The 
posttest score was significantly higher than the pretest score at the level .00 level (p<0.05). That proves that 
students had a lot of improvement in their English skills taught by TBLT because the three stages of TBLT 
approach allowed students freely to express their potential and English skills without fear or shyness of making 
mistakes since the approach mostly focuses on the complete task outcomes more than grammar structures 
facilitated and monitored by the lecturer. As [15] cited in [16]. One of the first methodologists raising interest 
and support for TBLT, considers a task is “an activity which required learners to arrive at an outcome from given 
information through some process of thought, and which allowed teachers to control and regulate that 
process”. Another supportive factor was that the related topics with students’ needs in real life situations get 
them familiar with and application of the living. Responding with [17] saying that learning a language flourishes 
most when learners are in a positive environment and are given opportunities to communicate in authentic 
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2. Which tasks can improve your English skill the most? Why? “A conversation video recorded 
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21st Century skills? How? “Yes, because there is communication, think critically, creativity cooperation between 
students” Each task’s criteria is assessed with 4 Cs. Hence, students are freely required to accomplish the tasks 
by working with their partners or groups in discussing, analyzing, and incorporating communicatively among 
them before submitting the tasks.  

5. Do you think using TBLT in the classroom is so beneficial to the English class? How? “It is useful 
because it allows us to practice and gain more knowledge.” Because the teacher chooses the Task-Based 
Learning activities by collecting the preferable task questionnaires with the various situations aligned with the 
closer core textbook and real-life situations. 

Discussion 

According to the study results, TBLT was implemented during the 14-week General English course. The 
posttest score was significantly higher than the pretest score at the level .00 level (p<0.05). That proves that 
students had a lot of improvement in their English skills taught by TBLT because the three stages of TBLT 
approach allowed students freely to express their potential and English skills without fear or shyness of making 
mistakes since the approach mostly focuses on the complete task outcomes more than grammar structures 
facilitated and monitored by the lecturer. As [15] cited in [16]. One of the first methodologists raising interest 
and support for TBLT, considers a task is “an activity which required learners to arrive at an outcome from given 
information through some process of thought, and which allowed teachers to control and regulate that 
process”. Another supportive factor was that the related topics with students’ needs in real life situations get 
them familiar with and application of the living. Responding with [17] saying that learning a language flourishes 
most when learners are in a positive environment and are given opportunities to communicate in authentic 

situations. Lastly, the types of students’ observed tasks and activities provided students to engage, collaborate 
and interact with their peers or interlocutors. They had more opportunities to express the ideas as well as to 
give feedback. Similarly, to the studded of [18] Which indicated that students were interested and enjoyed 
discussions after preparing themselves for questions working in groups, asking for clarification, presenting the 
main idea of discussions, debating with peers after discussions, asking questions and getting answers from peers, 
expressing opinions after discussions. 

Based on study results on the students’ opinions towards TBLT. The students’ average mean score of 
3.64 shows a quite agreement with the approach. This indicates that Thai EFL learners who have been taught 
with this approach have positive attitudes towards the practice of TBLT in the classroom and language 
acquisition. As the table illustrated the two highest positive attitudes towards TBLT in the pre-task stage were 
a teacher helps me to understand instructions and prepare (mean = 3.92), and a task prepares me to perform 
tasks in ways that promote language acquisition (mean = 3.88). Because of this stage, it is clear that the teacher 
introduces and explores the topic with the class, prepares learners in a way that encourages acquisition of the 
language. The teacher also ensures that students understand the task instructions [19].  Another high degree of 
agreement was a task that enhances my digital literacy. (Mean = 3.88). It was claimed that each task assigned 
was evaluated with 4 Cs criteria and moreover the digital adaptation must be implemented in the task such as 
Power Point Presentation, video cutting and recording, ICT assisted tools etc. Accorded with [20] studied on the 
enhancing L2 English Learning through Mobile-Assisted TBLT: EFL Learners’ Perspectives. The findings revealed 
that technology-mediated, mobile-assisted task was favored by the participating students. On the other hand, 
the results revealed that the three students’ opinions were neutral on TBLT in the statements that I believe 
that I can learn English faster when I use it more often, I improved all four English skills using task-based activities 
and I can share and give feedback to friends. (Mean = 3.42). Results from these participants were low proficient 
level of English. Thus, they know well that it would take some time and afford to improve and enhance their 
English skills. In addition, only 14 weeks with treatment were inadequate for all four English skill-based 
enhancement. Furthermore, the class was mixed up with more than two majors. Some students might be shy 
and embarrasses when discussing or giving feedback in English among the class, especially in Thai EFL setting 
classes. This evidence might be occurred with the student's previous experience of traditional teaching, learners’ 
learning styles and learners’ characteristics.          

Conclusion 

The study’s purposes were to investigate the learning achievement of using TBLT in a General English 
Course and to explore the students’ attitudes towards using TBLT in EFL context, Nakhon Si Thammarat 
Rajabhat University. From this study, the results showed significant improvement in all four skills, especially in 
productive skills (writing and speaking). The students’ English ability posttest scores were higher than pretest 
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significantly. From the closed and open ended-questionnaires, the students had positive attitudes towards TBLT 
in language learning. They were advantageous because they used more English in completing the tasks by 
working with others through the TBLT three-main phrase stages.  
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The Study of the Naming tactics of Thai and Japanese ‘Boys Love’ TV Drama Titles 

Pacharapon Jaitrong1* and Kunaj Somchanakit2 

 

Abstract 

This study aims to compare the Naming tactics of Thai and Japanese ‘Boys Love’ TV Drama titles. 99 

Thai TV dramas and 18 Japanese TV dramas, total 117 TV dramas, that were broadcasted from January 2016 to 

December 2021 were collected. The data were analyzed focusing on the background meanings of the tiles. The 

statistics for data analysis were frequency and percentage. The results showed that 1) a word or phrase that 

give the viewer about the theme or the main idea of the story were the most frequently used in both Thai and 

Japanese drama titles. Followed by, using of the character’s occupation, job duties, or important roles, and 

title according to the character's personality or epithet. 2) drama title named after the main character, the main 

background of a drama scene, the using of time, and the object related to the drama story were not found in 

Japanese drama titles. 3) the analysis of naming strategies cannot be explained by focusing only Thai or 

Japanese, because nowadays English is likely to be used for naming the drama titles. It can be concluded that 

both Thai and Japan ‘Boys Love’ TV drama titles mostly use theme, character’s roles and personality to convey 

the core essence of drama to the audience. 
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นายปีหนึ่ง” ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมาก จนนักแสดงอย่าง สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ และคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ มีงานท่ัวโลกอย่างไม่
ขาดสายและมีการนำละครไปฉายยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีการวาดตัวละครอย่าง พี่อาทิตย์กับก้องภพใน
รูปแบบตัวการ์ตูนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างหนังสือการ์ตูนได้ชัดเจนและเป็นจุดเริ่มต้นของคำ
ว่ายาโยอิ  

คำว่า “ยาโออิ” (yaoi) และ“บอยส์เลิฟ” (BL) มีรากมาจากคำว่า “โชเน็นไอ”(shōnen-ai) และปรากฏคำว่า “ยาโออิ” 
(yaoi) ในการ์ตูนผู้หญิงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 [6] ละครแนวชายรักชายในประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีละครแนวชายรกั
ชายทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในป ีพ.ศ. 2561 ได้แก่ เรื่อง “Ossan's Love (おっさんずラブ)” ซึ่งได้รับรางวัลและมยีอดขาย 
DVD สูงเป็นอันดับหนึ่งในช่วงนั้น [15] เช่นเดียวกับประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2561-2563  มีซีรีส์ Boy's Love ออกมาจำนวนมาก
ถึง 40 เรื่อง โดยมียอดการชมซีรีส์วายในแอพพลิเคชั่น LINE TV ที่สูงเกินกว่า 600 ล้านวิว สวนทางกับละครกระแสหลักที่เรตติ้ง
น้อยลงกว่า 40% [3] ละครแนวชายรักชายของไทยที่แพร่ภาพออกอากาศในปี พ.ศ.2562 เรื่อง “เพราะเราคู่กัน” ได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง “เพราะเราคู่กัน The Movie” เพื่อนำไปฉายให้ผู้ชมชาว
ญี่ปุ่นได้รับชมก่อนประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศเกาหลีที่มีการวาดเป็นการ์ตูนหรือท่ีเรียกว่า มังฮวา ในทางกลับกันละครแนว
ชายรักชายของญี่ปุ่นก็เข้ามาฉายและได้รับความนิยมในประเทศไทยสูงเช่นเดียวกัน เช่น ละครเรื่อง 「三十歳まで童貞だと魔法
使いになれるらしい(ถ้ายังบริสุทธ์ิจนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัยแปล)」 ที่โด่งดังจนประเทศไทยต้องซื้อลิขสิทธิ์ละคร
ทันทีท่ีละครออกอากาศไปเพียง 4 ตอน และมีการจัดแฟนมีตติ้งในประเทศแล้วหนึ่งครั้งด้วยระบบออนไลน์ท่ีต้องเสียเงินเพื่อเข้าไป
รับชม ถึงแม้ยังคงมีข้อถกเถียงถึงความแตกต่างระหว่างแนว “ยาโออิ” (yaoi) และ “บอยส์เลิฟ” (BL) แต่ในบทความนี้จะใช้คำว่า 
“ชายรักชาย” ในมุมมองของ “บอยส์เลิฟ” ซึ่งเน้นการผลิตเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก 

เมื่อกล่าวถึงละครสิ่งแรกที่ผู้ชมมักจะสนใจคือชื่อละครเนื่องจากชื่อละครเปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกที่สามารถดึงดูด
ผู้ชมให้เข้ามาดูได้ [1] กลวิธีการตั้งชื่อละครก็เปรียบเสมือนศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์จะต้อง เลือกคำเพื่อเอามาสร้างสรรค์เป็นชื่อละคร
ให้เกิดความน่าสนใจจนผู้ชมเลือกที่จะรับชม [4] ผู้เขียนต้องคิดสรรคำให้สื ่อความหมายครอบคลุมเนื้อหาตลอดจน มีความ
กระทัดรัด [9] การตั้งชื่อละครแต่ละเรื่องนั้นนอกจากการเลือกสรรคำที่สวยงามแล้ว ยังประกอบไปด้วยกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องท่ี
สามารถเล่าเรื่องราวของละครนั้น ๆ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) [5] เสนอกรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องนวนิยายและเรื่องสั้น 
จำนวน 18 กลวิธี เช่น การใช้คำที่บ่งบอกถึงชื่อตัวละครสำคัญ ลักษณะสำคัญของตัวละคร อาชีพการงาน สมญานาม ชื่อสถานท่ี 
คำบ่งบอกเวลา วัตถุหรือสิ่งของที่สำคัญ รวมไปถึงการนำแก่นเรื่องหรือแนวคิด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยคสวยงามที่
อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโดยตรงได้เช่นเดียวกัน กิตยา แพทย์ศรีวงษ์และคณะ (2564) พบกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องนวนิยาย
ออนไลน์บนเว็บไซต์ Thai Boys Love พ.ศ. 2562 จำนวน 12 กลวิธีจาก 18 กลวิธีของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร ทางด้านบงกชกร ทอง
สุก (2560) พบกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม พ.ศ.2516-2557 จำนวน 4 กลวิธีคือ การใช้อุปลักษณ์ การ
ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน การใช้มูลบทและการใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชุติมา บุญอยู่ (2549) จำแนกกลวิธีการตั้งช่ือ
ภาพยนตร์ไทย พ.ศ.2526 – พ.ศ.2545 ไว 3 ลักษณะคือ กลวิธีทางด้านเสียง กลวิธีทางด้านคำ และกลวิธีทางด้านการเรียบเรียง  

  ถึงแม้ทีผ่่านมามีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในนวนิยาย ในหลากหลายแง่มุมทั้งการเล่าเรื่องความรัก
ของตัวละครชายรักชาย การวิเคราะห์และตีความนวนิยายยาโออิ มุมมองภาพสะท้อนจากตัวละครในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศท่ี
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ภาพยนตร์ไทย พ.ศ.2526 – พ.ศ.2545 ไว 3 ลักษณะคือ กลวิธีทางด้านเสียง กลวิธีทางด้านคำ และกลวิธีทางด้านการเรียบเรียง  

  ถึงแม้ทีผ่่านมามีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในนวนิยาย ในหลากหลายแง่มุมทั้งการเล่าเรื่องความรัก
ของตัวละครชายรักชาย การวิเคราะห์และตีความนวนิยายยาโออิ มุมมองภาพสะท้อนจากตัวละครในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศท่ี

4 
 

สาม แต่การศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในละครโทรทัศน์ยังมีน้อย พบการศึกษาภาพตัวแทนชายรักชายในซีรีส์ชายรักชาย 
แต่ยังไม่พบการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายโดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองประเทศที่มบีทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างและนำเสนอละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย และแม้ว่า
ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนมากถูกดัดแปลงมาจากวรรณกรรม แต่การดัดแปลงเนื้อหาจากนวนิยายสู่สื่ออ่ืน ๆ ย่อมมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมตามสื่อใหม่ที่มีตรรกะเป็นของตนเอง [10] ด้วยการศึกษากลวิธกีารตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของทั้งสองประเทศจะสามารถทำให้เข้าใจถึงความเหมือนและความต่างที่มีต่อการนำเสนอเรื่องราวของยาโออิหรือชายรักชายผ่าน
ช่ือละครได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของกลวิธีการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่น  

วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (data Triangulation) จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์แนะนำละครแนวชายรักชาย เช่น sanook.com, 
mydramalist.com, yflix.com 2) เว็บไซต์ทางการของสถานีโทรทัศน์ที่ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายเรื่องนั้นออกอากาศ เช่น 
GMM25, ONE31 ฯลฯ ของประเทศไทย และ TV Tokyo, TV-Asahi ฯลฯ ของประเทศญี่ปุ่น 3) แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่
ละครโทรทัศน ์แนวชายร ักชายเร ื ่องน ั ้นออกอากาศ เช ่น WeTV AISPLAY ฯลฯ เพื่อให ้ได ้ข ้อม ูลท ี ่น ่าเช ื ่อถ ือท ี ่สุด 
  2) ขอบเขตของข้อมูลละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นที่ออกอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 
– เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกละครคือ ตัวดำเนินเรื่องหลักเป็นผู้ชายทั้งคู่มีความสัมพันธ์ในฐานะ นายเอก-
พระเอก แม้ในตอนจบตัวละครทั้งสองจะไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปหรือไม่ก็ตาม อนึ่งละครเรื่องเดิมหากออกอากาศซ้ำจะนับ
เพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นภาคต่อจะนับใหม่อีกครั้ง จากการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ได้ข้อมูลเป็นชื่อละคร
โทรทัศน์แนวชายรักชายของไทย จำนวน 99 เรื่อง ของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง รวมจำนวน 117 เรื่อง  
  3) จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นใช้กรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) และนำมาปรับขอบเขตและ
จำนวนกลุ่มกลวิธีโดยทำการรวมกลุ่มและลดทอนกลวิธีที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์
แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยสุดท้ายพบกลวิธี จำนวน 7 กลวิธี ดังนี ้
   1.การตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละครสำคัญ 
   2.การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าทีก่ารงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร 
   3.การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคญัหรือสมญานามของตัวละคร 
  4.การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานท่ีช่ือตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ 

  5.การตั้งช่ือละครตามแก่นเรื่องหรอืแนวคิดสำคญัของเรื่อง 
   6.การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 

   7.การตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 
 

อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการตั้งช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรือการตั้งช่ือเรื่องโดยใช้
เพียงภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลช่ือละครจากทุกภาษาท่ีปรากฏในละครเรื่อง
นั้น 

บทนำ 

   ในปจจุบันสื่อมีหลากหลายประเภท เชน หนังสือพิมพ หนังสือ โทรทัศน รวมไปถึงสื่อออนไลนอยางสื่อสังคม (social 

media) สื่อที่ไดรับความนิยมมากประเภทหนึ่งตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คือ โทรทัศน เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอผูคนทุก

เพศ ทุกวัยมาหลายทศวรรษ มีบทบาทหนาที่เปนทั้งตัวชี้นำและสะทอนสังคม รายการโทรทัศนมีหลากหลายประเภทไมวาจะเปน 

รายการขาว ละคร เกมโชว รายการบันเทิงอื่น ๆ โดยท่ีละครโทรทัศนถือเปนรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงรายการหนึ่ง 

“ละคร” คือ การแสดงประเภทหนึ่ง ผูแสดงเรียกวา ตัวละคร มีเวทีหรือสถานที่ใชในการแสดง มีบทใหตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง 

โดยมากมีดนตรีประกอบ มีลักษณะแตกตางกันออกไปหลายชนิด [12] ละครโทรทัศนมีจุดเดนคือนำเสนอเรื่องราวที่ผสมผสาน

ระหวางความจริงกับเรื่องแตง ผูชมจะรับรูความหมาย ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมหรืออุดมการณตาง ๆ โดยไมเกิดการตอตาน [11] 

ตั้งแต พ.ศ. 2555 ไดมีการเริ่มตนรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนภาคพ้ืนดินดวยระบบดิจิทัล [8] จนเกิดคำวา “ทีวีดิจิทัล” ซ่ึงมีจำนวน

ชองรายการมากถึง 48 ชอง และยังมีแพลตฟอรมออนไลนอื่น ๆ ซึ่งผูชมสามารถเขาถึงและรับชมละครโทรทัศนไดเชนเดียวกัน ทำ

ใหหลายปมานี้เนื้อหาของละครมีความหลากหลายมากขึ้น มีการนำเสนอความรักของตัวละครที่มีเพศเดียวกัน ทั้งผูชายกับผูชาย

และผูหญิงกับผูหญิง  

ในอดีตภาพลักษณของเพศที่สามจากสื่อตาง ๆ จะเปนไปในเชิงลบ แตเมื่อคนในสังคมเปดกวางทางสิทธิและเสรีภาพใน

การดำเนินชีวิตมากขึ้น พื้นที่ของเพศที่สามไดรับการนำเสนอมากขึ้นผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น [7] จนในป พ.ศ.2557 มีซีรีส เรื่อง 

Love Sick The Series รักวุนวัยรุนแสบ กำเนิดละครแนวชายรักชายในไทยอยางเปนทางการ กลุมเปาหมายแรกเริ่มสวนใหญเปน

ผู หญิงที ่สนใจและชื่นชอบการเสพเรื ่องราวความสัมพันธของตัวละครชายกับตัวละครชาย กระทั่งในปจจุบันความนิยมเร่ิม

แพรกระจายวงกวางมากกวาจะเปนแคกลุมผูชมท่ีเปนเพศหญิง และไมจำกัดแคเพียงในประเทศเทานั้นยังไดรับความนิยมขามพ้ืนท่ี 

ขามวัฒนธรรมไปยังประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะละครแนวชายรักชายของไทย เชน ละครเรื่อง “Sotus the series พี่วากตัวรายกับ

นายปหนึ่ง” ที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก จนนักแสดงอยาง สิงโต ปราชญา เรืองโรจน และคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน มีงานทั่วโลกอยางไม

ขาดสายและมีการนำละครไปฉายยังประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนที่มีการวาดตัวละครอยาง พี่อาทิตยกับกองภพใน

รูปแบบตัวการตูนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนอยางหนังสือการตูนไดชัดเจนและเปนจุดเริ่มตนของคำ

วายาโยอิ  

คำวา “ยาโออิ” (yaoi) และ“บอยสเลิฟ” (BL) มีรากมาจากคำวา “โชเน็นไอ”(shōnen-ai) และปรากฏคำวา “ยาโออิ” 

(yaoi) ในการตูนผูหญิงตั้งแตทศวรรษท่ี 1970 [6] ละครแนวชายรักชายในประเทศญี่ปุนเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีละครแนวชายรัก

ชายท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงในป พ.ศ. 2561 ไดแก เรื่อง “Ossan's Love (おっさんずラブ)” ซ่ึงไดรับรางวัลและมียอดขาย 

DVD สูงเปนอันดับหนึ่งในชวงนั้น [15] เชนเดียวกับประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2561-2563  มีซีรีส Boy's Love ออกมาจำนวนมาก

ถึง 40 เรื่อง โดยมียอดการชมซีรีสวายในแอพพลิเคชั่น LINE TV ที่สูงเกินกวา 600 ลานวิว สวนทางกับละครกระแสหลักที่เรตต้ิง

นอยลงกวา 40% [3] ละครแนวชายรักชายของไทยที่แพรภาพออกอากาศในป พ.ศ.2562 เรื่อง “เพราะเราคูกัน” ไดรับความนิยม

เปนอยางสูงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุนที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรเรื่อง “เพราะเราคูกัน The Movie” เพื่อนำไปฉายใหผูชมชาว

ญี่ปุนไดรับชมกอนประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศเกาหลีที่มีการวาดเปนการตูนหรือที่เรียกวา มังฮวา ในทางกลับกันละครแนว

ชายรักชายของญี่ปุนก็เขามาฉายและไดรับความนิยมในประเทศไทยสูงเชนเดียวกัน เชน ละครเรื่อง 「三十歳まで童貞だと魔法



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
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นายปีหนึ่ง” ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมาก จนนักแสดงอย่าง สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ และคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ มีงานท่ัวโลกอย่างไม่
ขาดสายและมีการนำละครไปฉายยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีการวาดตัวละครอย่าง พี่อาทิตย์กับก้องภพใน
รูปแบบตัวการ์ตูนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างหนังสือการ์ตูนได้ชัดเจนและเป็นจุดเริ่มต้นของคำ
ว่ายาโยอิ  

คำว่า “ยาโออิ” (yaoi) และ“บอยส์เลิฟ” (BL) มีรากมาจากคำว่า “โชเน็นไอ”(shōnen-ai) และปรากฏคำว่า “ยาโออิ” 
(yaoi) ในการ์ตูนผู้หญิงตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 [6] ละครแนวชายรักชายในประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีละครแนวชายรกั
ชายทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในป ีพ.ศ. 2561 ได้แก่ เรื่อง “Ossan's Love (おっさんずラブ)” ซึ่งได้รับรางวัลและมยีอดขาย 
DVD สูงเป็นอันดับหนึ่งในช่วงนั้น [15] เช่นเดียวกับประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2561-2563  มีซีรีส์ Boy's Love ออกมาจำนวนมาก
ถึง 40 เรื่อง โดยมียอดการชมซีรีส์วายในแอพพลิเคชั่น LINE TV ที่สูงเกินกว่า 600 ล้านวิว สวนทางกับละครกระแสหลักที่เรตติ้ง
น้อยลงกว่า 40% [3] ละครแนวชายรักชายของไทยที่แพร่ภาพออกอากาศในปี พ.ศ.2562 เรื่อง “เพราะเราคู่กัน” ได้รับความนิยม
เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง “เพราะเราคู่กัน The Movie” เพื่อนำไปฉายให้ผู้ชมชาว
ญี่ปุ่นได้รับชมก่อนประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศเกาหลีที่มีการวาดเป็นการ์ตูนหรือท่ีเรียกว่า มังฮวา ในทางกลับกันละครแนว
ชายรักชายของญี่ปุ่นก็เข้ามาฉายและได้รับความนิยมในประเทศไทยสูงเช่นเดียวกัน เช่น ละครเรื่อง 「三十歳まで童貞だと魔法
使いになれるらしい(ถ้ายังบริสุทธ์ิจนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัยแปล)」 ที่โด่งดังจนประเทศไทยต้องซื้อลิขสิทธิ์ละคร
ทันทีท่ีละครออกอากาศไปเพียง 4 ตอน และมีการจัดแฟนมีตติ้งในประเทศแล้วหนึ่งครั้งด้วยระบบออนไลน์ท่ีต้องเสียเงินเพื่อเข้าไป
รับชม ถึงแม้ยังคงมีข้อถกเถียงถึงความแตกต่างระหว่างแนว “ยาโออิ” (yaoi) และ “บอยส์เลิฟ” (BL) แต่ในบทความนี้จะใช้คำว่า 
“ชายรักชาย” ในมุมมองของ “บอยส์เลิฟ” ซึ่งเน้นการผลิตเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก 

เมื่อกล่าวถึงละครสิ่งแรกที่ผู้ชมมักจะสนใจคือชื่อละครเนื่องจากชื่อละครเปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกที่สามารถดึงดูด
ผู้ชมให้เข้ามาดูได้ [1] กลวิธีการตั้งชื่อละครก็เปรียบเสมือนศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์จะต้อง เลือกคำเพื่อเอามาสร้างสรรค์เป็นชื่อละคร
ให้เกิดความน่าสนใจจนผู้ชมเลือกที่จะรับชม [4] ผู้เขียนต้องคิดสรรคำให้สื ่อความหมายครอบคลุมเนื้อหาตลอดจน มีความ
กระทัดรัด [9] การตั้งชื่อละครแต่ละเรื่องนั้นนอกจากการเลือกสรรคำที่สวยงามแล้ว ยังประกอบไปด้วยกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องท่ี
สามารถเล่าเรื่องราวของละครนั้น ๆ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) [5] เสนอกรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องนวนิยายและเรื่องสั้น 
จำนวน 18 กลวิธี เช่น การใช้คำที่บ่งบอกถึงชื่อตัวละครสำคัญ ลักษณะสำคัญของตัวละคร อาชีพการงาน สมญานาม ชื่อสถานท่ี 
คำบ่งบอกเวลา วัตถุหรือสิ่งของที่สำคัญ รวมไปถึงการนำแก่นเรื่องหรือแนวคิด ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยคสวยงามที่
อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโดยตรงได้เช่นเดียวกัน กิตยา แพทย์ศรีวงษ์และคณะ (2564) พบกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องนวนิยาย
ออนไลน์บนเว็บไซต์ Thai Boys Love พ.ศ. 2562 จำนวน 12 กลวิธีจาก 18 กลวิธีของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร ทางด้านบงกชกร ทอง
สุก (2560) พบกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศที่สาม พ.ศ.2516-2557 จำนวน 4 กลวิธีคือ การใช้อุปลักษณ์ การ
ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน การใช้มูลบทและการใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชุติมา บุญอยู่ (2549) จำแนกกลวิธีการตั้งช่ือ
ภาพยนตร์ไทย พ.ศ.2526 – พ.ศ.2545 ไว 3 ลักษณะคือ กลวิธีทางด้านเสียง กลวิธีทางด้านคำ และกลวิธีทางด้านการเรียบเรียง  

  ถึงแม้ทีผ่่านมามีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในนวนิยาย ในหลากหลายแง่มุมทั้งการเล่าเรื่องความรัก
ของตัวละครชายรักชาย การวิเคราะห์และตีความนวนิยายยาโออิ มุมมองภาพสะท้อนจากตัวละครในนวนิยายสะท้อนสังคมเพศท่ี
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สาม แต่การศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในละครโทรทัศน์ยังมีน้อย พบการศึกษาภาพตัวแทนชายรักชายในซีรีส์ชายรักชาย 
แต่ยังไม่พบการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายโดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองประเทศที่มบีทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างและนำเสนอละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย และแม้ว่า
ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนมากถูกดัดแปลงมาจากวรรณกรรม แต่การดัดแปลงเนื้อหาจากนวนิยายสู่สื่ออ่ืน ๆ ย่อมมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมตามสื่อใหม่ที่มีตรรกะเป็นของตนเอง [10] ด้วยการศึกษากลวิธกีารตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของทั้งสองประเทศจะสามารถทำให้เข้าใจถึงความเหมือนและความต่างที่มีต่อการนำเสนอเรื่องราวของยาโออิหรือชายรักชายผ่าน
ช่ือละครได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของกลวิธีการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่น  

วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (data Triangulation) จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์แนะนำละครแนวชายรักชาย เช่น sanook.com, 
mydramalist.com, yflix.com 2) เว็บไซต์ทางการของสถานีโทรทัศน์ที่ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายเรื่องนั้นออกอากาศ เช่น 
GMM25, ONE31 ฯลฯ ของประเทศไทย และ TV Tokyo, TV-Asahi ฯลฯ ของประเทศญี่ปุ่น 3) แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่
ละครโทรทัศน ์แนวชายร ักชายเร ื ่องน ั ้นออกอากาศ เช ่น WeTV AISPLAY ฯลฯ เพื่อให ้ได ้ข ้อม ูลท ี ่น ่าเช ื ่อถ ือท ี ่สุด 
  2) ขอบเขตของข้อมูลละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นที่ออกอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 
– เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกละครคือ ตัวดำเนินเรื่องหลักเป็นผู้ชายทั้งคู่มีความสัมพันธ์ในฐานะ นายเอก-
พระเอก แม้ในตอนจบตัวละครทั้งสองจะไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปหรือไม่ก็ตาม อนึ่งละครเรื่องเดิมหากออกอากาศซ้ำจะนับ
เพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นภาคต่อจะนับใหม่อีกครั้ง จากการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ได้ข้อมูลเป็นชื่อละคร
โทรทัศน์แนวชายรักชายของไทย จำนวน 99 เรื่อง ของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง รวมจำนวน 117 เรื่อง  
  3) จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นใช้กรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) และนำมาปรับขอบเขตและ
จำนวนกลุ่มกลวิธีโดยทำการรวมกลุ่มและลดทอนกลวิธีที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์
แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยสุดท้ายพบกลวิธี จำนวน 7 กลวิธี ดังนี ้
   1.การตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละครสำคัญ 
   2.การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าทีก่ารงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร 
   3.การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคญัหรือสมญานามของตัวละคร 
  4.การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานท่ีช่ือตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ 

  5.การตั้งช่ือละครตามแก่นเรื่องหรอืแนวคิดสำคญัของเรื่อง 
   6.การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 

   7.การตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 
 

อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการตั้งช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรือการตั้งช่ือเรื่องโดยใช้
เพียงภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลช่ือละครจากทุกภาษาท่ีปรากฏในละครเรื่อง
นั้น 

บทนำ 

   ในปจจุบันสื่อมีหลากหลายประเภท เชน หนังสือพิมพ หนังสือ โทรทัศน รวมไปถึงสื่อออนไลนอยางสื่อสังคม (social 

media) สื่อที่ไดรับความนิยมมากประเภทหนึ่งตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คือ โทรทัศน เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอผูคนทุก

เพศ ทุกวัยมาหลายทศวรรษ มีบทบาทหนาที่เปนทั้งตัวชี้นำและสะทอนสังคม รายการโทรทัศนมีหลากหลายประเภทไมวาจะเปน 

รายการขาว ละคร เกมโชว รายการบันเทิงอื่น ๆ โดยท่ีละครโทรทัศนถือเปนรายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมสูงรายการหนึ่ง 

“ละคร” คือ การแสดงประเภทหนึ่ง ผูแสดงเรียกวา ตัวละคร มีเวทีหรือสถานที่ใชในการแสดง มีบทใหตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง 

โดยมากมีดนตรีประกอบ มีลักษณะแตกตางกันออกไปหลายชนิด [12] ละครโทรทัศนมีจุดเดนคือนำเสนอเรื่องราวที่ผสมผสาน

ระหวางความจริงกับเรื่องแตง ผูชมจะรับรูความหมาย ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมหรืออุดมการณตาง ๆ โดยไมเกิดการตอตาน [11] 

ตั้งแต พ.ศ. 2555 ไดมีการเริ่มตนรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนภาคพ้ืนดินดวยระบบดิจิทัล [8] จนเกิดคำวา “ทีวีดิจิทัล” ซ่ึงมีจำนวน

ชองรายการมากถึง 48 ชอง และยังมีแพลตฟอรมออนไลนอื่น ๆ ซึ่งผูชมสามารถเขาถึงและรับชมละครโทรทัศนไดเชนเดียวกัน ทำ

ใหหลายปมานี้เนื้อหาของละครมีความหลากหลายมากขึ้น มีการนำเสนอความรักของตัวละครที่มีเพศเดียวกัน ทั้งผูชายกับผูชาย

และผูหญิงกับผูหญิง  

ในอดีตภาพลักษณของเพศที่สามจากสื่อตาง ๆ จะเปนไปในเชิงลบ แตเมื่อคนในสังคมเปดกวางทางสิทธิและเสรีภาพใน

การดำเนินชีวิตมากขึ้น พื้นที่ของเพศที่สามไดรับการนำเสนอมากขึ้นผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น [7] จนในป พ.ศ.2557 มีซีรีส เรื่อง 

Love Sick The Series รักวุนวัยรุนแสบ กำเนิดละครแนวชายรักชายในไทยอยางเปนทางการ กลุมเปาหมายแรกเริ่มสวนใหญเปน

ผู หญิงที ่สนใจและชื่นชอบการเสพเรื ่องราวความสัมพันธของตัวละครชายกับตัวละครชาย กระทั่งในปจจุบันความนิยมเร่ิม

แพรกระจายวงกวางมากกวาจะเปนแคกลุมผูชมท่ีเปนเพศหญิง และไมจำกัดแคเพียงในประเทศเทานั้นยังไดรับความนิยมขามพ้ืนท่ี 

ขามวัฒนธรรมไปยังประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะละครแนวชายรักชายของไทย เชน ละครเรื่อง “Sotus the series พี่วากตัวรายกับ

นายปหนึ่ง” ที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก จนนักแสดงอยาง สิงโต ปราชญา เรืองโรจน และคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน มีงานทั่วโลกอยางไม

ขาดสายและมีการนำละครไปฉายยังประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนที่มีการวาดตัวละครอยาง พี่อาทิตยกับกองภพใน

รูปแบบตัวการตูนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนอยางหนังสือการตูนไดชัดเจนและเปนจุดเริ่มตนของคำ

วายาโยอิ  

คำวา “ยาโออิ” (yaoi) และ“บอยสเลิฟ” (BL) มีรากมาจากคำวา “โชเน็นไอ”(shōnen-ai) และปรากฏคำวา “ยาโออิ” 

(yaoi) ในการตูนผูหญิงตั้งแตทศวรรษท่ี 1970 [6] ละครแนวชายรักชายในประเทศญี่ปุนเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีละครแนวชายรัก

ชายท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงในป พ.ศ. 2561 ไดแก เรื่อง “Ossan's Love (おっさんずラブ)” ซ่ึงไดรับรางวัลและมียอดขาย 

DVD สูงเปนอันดับหนึ่งในชวงนั้น [15] เชนเดียวกับประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2561-2563  มีซีรีส Boy's Love ออกมาจำนวนมาก

ถึง 40 เรื่อง โดยมียอดการชมซีรีสวายในแอพพลิเคชั่น LINE TV ที่สูงเกินกวา 600 ลานวิว สวนทางกับละครกระแสหลักที่เรตต้ิง

นอยลงกวา 40% [3] ละครแนวชายรักชายของไทยที่แพรภาพออกอากาศในป พ.ศ.2562 เรื่อง “เพราะเราคูกัน” ไดรับความนิยม

เปนอยางสูงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุนที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรเรื่อง “เพราะเราคูกัน The Movie” เพื่อนำไปฉายใหผูชมชาว

ญี่ปุนไดรับชมกอนประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศเกาหลีที่มีการวาดเปนการตูนหรือที่เรียกวา มังฮวา ในทางกลับกันละครแนว

ชายรักชายของญี่ปุนก็เขามาฉายและไดรับความนิยมในประเทศไทยสูงเชนเดียวกัน เชน ละครเรื่อง 「三十歳まで童貞だと魔法



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

812
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ผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น พบกลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของไทย จำนวน 7 กลวิธี และพบกลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่น จำนวน 3 กลวิธี  เมื่อพิจารณากลวิธีการ
ตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยจำนวน 99 เรื่อง จำแนกย่อยตามกลวิธีแล้วพบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือ
แนวคิดสำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อละครมากที่สุด จำนวน 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.59 เช่น  “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” “รักจิ้น
ฟินเฟร่อ” รองลงมาเป็นการตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
15.15 เช่น “โค้ชลับสลับรัก” “นิติแมนแฟนวิศวะ” และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร จำนวน 10 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.10 เช่น “วุ่นรักนักบิด” “วัยพันธุ์แสบ” ตามด้วยการตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ และการตั้งช่ือ
ละครตามชื่อสถานที่ชื่อตำบล ชื่อเมือง ชื่อประเทศ จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.05 เช่น “สายฟ้าซน Story” “ต้นหนชลธี” 

“คอนโดวุ่น...จุ้นรัก” “ห้องนี้พ่ีให้นาย” การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.04 เช่น “ครั้งหนึ่ง
ที่รัก” “10 วันให้ฉันรักเธอ” และพบการตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่องน้อยที่สุด จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.02 
เช่น “หนังสือรุ่น” “ด้ายแดง” 

ทางด้านกลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง พบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือ
แนวคิดสำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นช่ือละครมากท่ีสุด จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 เช่น 「きのう何食べた？(เมื่อวานกิน
อะไร: ผู้วิจัยแปล)」 「三十歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい (ถ้ายังบริสุทธิ์จนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัย
แปล)」รองลงมาเป็นการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรอืบทบาทสำคัญของตัวละคร จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
เช่น 「ポルノグラファー (นักเขียนเรื่องลามก: ผู้วิจัยแปล)」「弟の夫  (สามีของน้องชาย: ผู้วิจัยแปล)」และการตั้งชื่อละคร
ตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร ละคร จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 เช่น 「おっさんずラブ (ความรัก
ของชายกลางคน: ผู้วิจัยแปล)」「美しい彼  (หนุ่มรูปงาม: ผู้วิจัยแปล)」แต่ไม่พบกลวิธีการตั้งช่ือการตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละคร
สำคัญ การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานที่ช่ือตำบลชื่อเมือง ช่ือประเทศ การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา และการต้ังช่ือเรื่องโดย
ใช้วัตถุสิ่งของสำคัญในเรื่อง สำหรับการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบ
กับการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยแล้ว ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองประเทศมีการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิด
สำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อละครมากที่สุด ตามด้วยการตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร และ
การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรกัชายของไทยและญี่ปุ่น 

อันดับ ละครไทย ละครญี่ปุ่น 
ชื่อกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ร้อยละ

(จำนวน) 
ชื่อกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ร้อยละ

(จำนวน) 
1 การตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญ

ของเรื่อง 
58.59 
(58) 

การตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิด
สำคัญของเรื่อง 

66.67 
(12) 6 

 

2 การตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าท่ีการงานหรือ
บทบาทสำคัญของตัวละคร 

15.15 
(15) 

การตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าท่ีการงานหรือ
บทบาทสำคัญของตัวละคร 

16.67 
(3) 

3 การตั้งชื่อละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร 

10.10 
(10) 

การตั้งชื่อละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร 

4 การตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ 5.05 
(5) 

(การตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ, การตั้ง
ชื่อละครตามชื่อสถานท่ีชื่อตำบล ชื่อเมือง ชื่อ
ประเทศ, การตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอก
กาลเวลา, การตั้งชื่อละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของ
สำคัญในเรื่อง) 

- 
การตั้งชื่อละครตามชื่อสถานท่ีชื่อตำบล ชื่อ
เมือง ชื่อประเทศ 

5 การตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 4.04 
(4) 

6 การตั้งชื่อละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 2.02 
(2) 

 รวม 100.00 
(99) 

 100.00 
(18) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มักจะตั้งช่ือเรื่องโดยใช้กลวิธีการ
ตั้งช่ือตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องมากที่สุด เช่น เรื่อง “สงครามแย่งผู้” หรือ เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกิน
อะไร: ผู้วิจัยแปล)」ตามด้วยการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร เช่น “กลรักรุ่นพ่ี” หรือ 「ポ
ルノグラファー (นักเขียนเรื่องลามก: ผู้วิจัยแปล)」และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร เช่น “วัย
พันธุ์แสบ” หรือ 「おっさんずラブ (ความรักของชายกลางคน: ผู้วิจัยแปล)」 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตยา แพทย์
ศรีวงษ์และคณะ (2564) แต่อาจเป็นเพราะงานของกิตยา แพทย์ศรีวงษ์และคณะแบ่งกลวิธีย่อยเป็นจำนวนมากกว่างานวิจัยชิ้นนี้ 
และจากผลการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าที่มาของชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนหนึ่งเป็นนวนิยายมาก่อน การ
นำเสนอสื่อบันเทิงคดีประเภทนวนิยายซึ่งเป็นร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ที่
ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง ซึ่งจะเน้นไปท่ีตัวอักษรมากกว่าภาพจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กลวิธีการตั้งช่ือละครเป็นการเล่าเรื่องให้ผู้ชม
ได้ทราบเรื่องราวโดยรวมของละครเรื่องนั้น หรือแม้แต่การใช้อาชีพการงานหรือสมญานามตัวละครสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปรวมไปถึงอาจจะเกิดความสงสัยทำให้น่าติดตาม [2] และแก่นเรื่องหรือแก่นความคิด (Theme) เป็น
แนวคิดหลักของเรื่องที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าผู้ส่งสารต้องการบอกอะไร [16] นอกจากน้ีการตั้งช่ือละครโดยใช้
รูปประโยคคำถาม เช่น เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกินอะไร: ผู้วิจัยแปล)」เป็นการสื่อสารถึงผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาว่า
ละครเรื่องนี้มีแก่นเรื่องคือการนำเสนอเรื่องราวของชายรักชายผ่านการทำอาหาร การรับประทานอาหาร และชีวิตประจำวันที่พบ
เจอได้ในทุกวัน ละครโทรทัศน์เรื่องนี้เป็นผลงานการดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนมังงะแนว  BL ของ โยชินางะ ฟุมิ (Yoshinaga 
Fumi) ซึ่งประสบความสำเร็จในการสอดแทรกเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบลงไปในงานแบบประชานิยม [15] เช่นเดียวกับละคร
เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกินอะไร: ผู้วิจัยแปล)」ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับความนิยมไม่ใช่แค่เพียง
กลุ่มสาววายที่ช่ืนชอบละครแนวนี้เท่านั้น แต่ยังเข้าถึงคนท่ัวไปอีกด้วย 
  2. ในละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่นไม่มีการตั้งชื่อโดยใช้ชื่อตัวละครสำคัญ การตั้งชื่อละครตามชื่อสถานที่ช่ือ
ตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลาและการตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง เช่นเดียวกับ
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สาม แต่การศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในละครโทรทัศน์ยังมีน้อย พบการศึกษาภาพตัวแทนชายรักชายในซีรีส์ชายรักชาย 
แต่ยังไม่พบการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายโดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองประเทศที่มบีทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างและนำเสนอละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย และแม้ว่า
ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนมากถูกดัดแปลงมาจากวรรณกรรม แต่การดัดแปลงเนื้อหาจากนวนิยายสู่สื่ออ่ืน ๆ ย่อมมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมตามสื่อใหม่ที่มีตรรกะเป็นของตนเอง [10] ด้วยการศึกษากลวิธกีารตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของทั้งสองประเทศจะสามารถทำให้เข้าใจถึงความเหมือนและความต่างที่มีต่อการนำเสนอเรื่องราวของยาโออิหรือชายรักชายผ่าน
ช่ือละครได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของกลวิธีการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่น  

วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (data Triangulation) จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์แนะนำละครแนวชายรักชาย เช่น sanook.com, 
mydramalist.com, yflix.com 2) เว็บไซต์ทางการของสถานีโทรทัศน์ที่ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายเรื่องนั้นออกอากาศ เช่น 
GMM25, ONE31 ฯลฯ ของประเทศไทย และ TV Tokyo, TV-Asahi ฯลฯ ของประเทศญี่ปุ่น 3) แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ท่ี
ละครโทรทัศน ์แนวชายร ักชายเร ื ่องน ั ้นออกอากาศ เช ่น WeTV AISPLAY ฯลฯ เพื่อให ้ได ้ข ้อม ูลท ี ่น ่าเช ื ่อถ ือท ี ่สุด 
  2) ขอบเขตของข้อมูลละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นที่ออกอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 
– เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกละครคือ ตัวดำเนินเรื่องหลักเป็นผู้ชายทั้งคู่มีความสัมพันธ์ในฐานะ นายเอก-
พระเอก แม้ในตอนจบตัวละครทั้งสองจะไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปหรือไม่ก็ตาม อนึ่งละครเรื่องเดิมหากออกอากาศซ้ำจะนับ
เพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นภาคต่อจะนับใหม่อีกครั้ง จากการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ได้ข้อมูลเป็นชื่อละคร
โทรทัศน์แนวชายรักชายของไทย จำนวน 99 เรื่อง ของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง รวมจำนวน 117 เรื่อง  
  3) จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นใช้กรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) และนำมาปรับขอบเขตและ
จำนวนกลุ่มกลวิธีโดยทำการรวมกลุ่มและลดทอนกลวิธีที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์
แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยสุดท้ายพบกลวิธี จำนวน 7 กลวิธี ดังนี ้
   1.การตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละครสำคัญ 
   2.การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าทีก่ารงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร 
   3.การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคญัหรือสมญานามของตัวละคร 
  4.การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานท่ีช่ือตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ 

  5.การตั้งช่ือละครตามแก่นเรื่องหรอืแนวคิดสำคญัของเรื่อง 
   6.การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 

   7.การตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 
 

อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการตั้งช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรือการตั้งช่ือเรื่องโดยใช้
เพียงภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลช่ือละครจากทุกภาษาท่ีปรากฏในละครเรื่อง
นั้น 
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ผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น พบกลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของไทย จำนวน 7 กลวิธี และพบกลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่น จำนวน 3 กลวิธี  เมื่อพิจารณากลวิธีการ
ตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยจำนวน 99 เรื่อง จำแนกย่อยตามกลวิธีแล้วพบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือ
แนวคิดสำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อละครมากที่สุด จำนวน 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.59 เช่น  “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” “รักจิ้น
ฟินเฟร่อ” รองลงมาเป็นการตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
15.15 เช่น “โค้ชลับสลับรัก” “นิติแมนแฟนวิศวะ” และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร จำนวน 10 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.10 เช่น “วุ่นรักนักบิด” “วัยพันธุ์แสบ” ตามด้วยการตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ และการตั้งช่ือ
ละครตามชื่อสถานที่ชื่อตำบล ชื่อเมือง ชื่อประเทศ จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.05 เช่น “สายฟ้าซน Story” “ต้นหนชลธี” 

“คอนโดวุ่น...จุ้นรัก” “ห้องนี้พ่ีให้นาย” การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.04 เช่น “ครั้งหนึ่ง
ที่รัก” “10 วันให้ฉันรักเธอ” และพบการตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่องน้อยที่สุด จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.02 
เช่น “หนังสือรุ่น” “ด้ายแดง” 

ทางด้านกลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง พบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือ
แนวคิดสำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นช่ือละครมากท่ีสุด จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 เช่น 「きのう何食べた？(เมื่อวานกิน
อะไร: ผู้วิจัยแปล)」 「三十歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい (ถ้ายังบริสุทธิ์จนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัย
แปล)」รองลงมาเป็นการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรอืบทบาทสำคัญของตัวละคร จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
เช่น 「ポルノグラファー (นักเขียนเรื่องลามก: ผู้วิจัยแปล)」「弟の夫  (สามีของน้องชาย: ผู้วิจัยแปล)」และการตั้งชื่อละคร
ตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร ละคร จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 เช่น 「おっさんずラブ (ความรัก
ของชายกลางคน: ผู้วิจัยแปล)」「美しい彼  (หนุ่มรูปงาม: ผู้วิจัยแปล)」แต่ไม่พบกลวิธีการตั้งช่ือการตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละคร
สำคัญ การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานที่ช่ือตำบลชื่อเมือง ช่ือประเทศ การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา และการตั้งช่ือเร่ืองโดย
ใช้วัตถุสิ่งของสำคัญในเรื่อง สำหรับการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบ
กับการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยแล้ว ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองประเทศมีการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิด
สำคัญของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อละครมากที่สุด ตามด้วยการตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร และ
การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรกัชายของไทยและญี่ปุ่น 

อันดับ ละครไทย ละครญี่ปุ่น 
ชื่อกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ร้อยละ

(จำนวน) 
ชื่อกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ร้อยละ

(จำนวน) 
1 การตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญ

ของเรื่อง 
58.59 
(58) 

การตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิด
สำคัญของเรื่อง 

66.67 
(12) 6 

 

2 การตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าท่ีการงานหรือ
บทบาทสำคัญของตัวละคร 

15.15 
(15) 

การตั้งชื่อละครตามอาชีพหน้าท่ีการงานหรือ
บทบาทสำคัญของตัวละคร 

16.67 
(3) 

3 การตั้งชื่อละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร 

10.10 
(10) 

การตั้งชื่อละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร 

4 การตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ 5.05 
(5) 

(การตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ, การตั้ง
ชื่อละครตามชื่อสถานท่ีชื่อตำบล ชื่อเมือง ชื่อ
ประเทศ, การตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอก
กาลเวลา, การตั้งชื่อละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของ
สำคัญในเรื่อง) 

- 
การตั้งชื่อละครตามชื่อสถานท่ีชื่อตำบล ชื่อ
เมือง ชื่อประเทศ 

5 การตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 4.04 
(4) 

6 การตั้งชื่อละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 2.02 
(2) 

 รวม 100.00 
(99) 

 100.00 
(18) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มักจะตั้งช่ือเรื่องโดยใช้กลวิธีการ
ตั้งช่ือตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องมากที่สุด เช่น เรื่อง “สงครามแย่งผู้” หรือ เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกิน
อะไร: ผู้วิจัยแปล)」ตามด้วยการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร เช่น “กลรักรุ่นพ่ี” หรือ 「ポ
ルノグラファー (นักเขียนเรื่องลามก: ผู้วิจัยแปล)」และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร เช่น “วัย
พันธุ์แสบ” หรือ 「おっさんずラブ (ความรักของชายกลางคน: ผู้วิจัยแปล)」 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตยา แพทย์
ศรีวงษ์และคณะ (2564) แต่อาจเป็นเพราะงานของกิตยา แพทย์ศรีวงษ์และคณะแบ่งกลวิธีย่อยเป็นจำนวนมากกว่างานวิจัยชิ้นนี้ 
และจากผลการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าที่มาของชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนหนึ่งเป็นนวนิยายมาก่อน การ
นำเสนอสื่อบันเทิงคดีประเภทนวนิยายซึ่งเป็นร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ที่
ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง ซึ่งจะเน้นไปท่ีตัวอักษรมากกว่าภาพจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กลวิธีการตั้งช่ือละครเป็นการเล่าเรื่องให้ผู้ชม
ได้ทราบเรื่องราวโดยรวมของละครเรื่องนั้น หรือแม้แต่การใช้อาชีพการงานหรือสมญานามตัวละครสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเนื้อเรื่องโดยสังเขปรวมไปถึงอาจจะเกิดความสงสัยทำให้น่าติดตาม [2] และแก่นเรื่องหรือแก่นความคิด (Theme) เป็น
แนวคิดหลักของเรื่องที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าผู้ส่งสารต้องการบอกอะไร [16] นอกจากน้ีการตั้งช่ือละครโดยใช้
รูปประโยคคำถาม เช่น เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกินอะไร: ผู้วิจัยแปล)」เป็นการสื่อสารถึงผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาว่า
ละครเรื่องนี้มีแก่นเรื่องคือการนำเสนอเรื่องราวของชายรักชายผ่านการทำอาหาร การรับประทานอาหาร และชีวิตประจำวันที่พบ
เจอได้ในทุกวัน ละครโทรทัศน์เรื่องนี้เป็นผลงานการดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนมังงะแนว  BL ของ โยชินางะ ฟุมิ (Yoshinaga 
Fumi) ซึ่งประสบความสำเร็จในการสอดแทรกเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบลงไปในงานแบบประชานิยม [15] เช่นเดียวกับละคร
เรื่อง 「きのう何食べた？(เมื่อวานกินอะไร: ผู้วิจัยแปล)」ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับความนิยมไม่ใช่แค่เพียง
กลุ่มสาววายที่ช่ืนชอบละครแนวนี้เท่านั้น แต่ยังเข้าถึงคนท่ัวไปอีกด้วย 
  2. ในละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่นไม่มีการตั้งชื่อโดยใช้ชื่อตัวละครสำคัญ การตั้งชื่อละครตามชื่อสถานที่ช่ือ
ตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลาและการตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง เช่นเดียวกับ
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สาม แต่การศึกษาเกี่ยวกับยาโออิหรือชายรักชายในละครโทรทัศน์ยังมีน้อย พบการศึกษาภาพตัวแทนชายรักชายในซีรีส์ชายรักชาย 
แต่ยังไม่พบการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายโดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองประเทศที่มบีทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างและนำเสนอละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย และแม้ว่า
ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายจำนวนมากถูกดัดแปลงมาจากวรรณกรรม แต่การดัดแปลงเนื้อหาจากนวนิยายสู่สื่ออ่ืน ๆ ย่อมมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมตามสื่อใหม่ที่มีตรรกะเป็นของตนเอง [10] ด้วยการศึกษากลวิธกีารตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชาย
ของทั้งสองประเทศจะสามารถทำให้เข้าใจถึงความเหมือนและความต่างที่มีต่อการนำเสนอเรื่องราวของยาโออิหรือชายรักชายผ่าน
ช่ือละครได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของกลวิธีการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่น  

วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (data Triangulation) จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์แนะนำละครแนวชายรักชาย เช่น sanook.com, 
mydramalist.com, yflix.com 2) เว็บไซต์ทางการของสถานีโทรทัศน์ที่ละครโทรทัศน์แนวชายรักชายเรื่องนั้นออกอากาศ เช่น 
GMM25, ONE31 ฯลฯ ของประเทศไทย และ TV Tokyo, TV-Asahi ฯลฯ ของประเทศญี่ปุ่น 3) แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ท่ี
ละครโทรทัศน ์แนวชายร ักชายเร ื ่องน ั ้นออกอากาศ เช ่น WeTV AISPLAY ฯลฯ เพื่อให ้ได ้ข ้อม ูลท ี ่น ่าเช ื ่อถ ือท ี ่สุด 
  2) ขอบเขตของข้อมูลละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นที่ออกอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 
– เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกละครคือ ตัวดำเนินเรื่องหลักเป็นผู้ชายทั้งคู่มีความสัมพันธ์ในฐานะ นายเอก-
พระเอก แม้ในตอนจบตัวละครทั้งสองจะไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ต่อไปหรือไม่ก็ตาม อนึ่งละครเรื่องเดิมหากออกอากาศซ้ำจะนับ
เพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นภาคต่อจะนับใหม่อีกครั้ง จากการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ได้ข้อมูลเป็นชื่อละคร
โทรทัศน์แนวชายรักชายของไทย จำนวน 99 เรื่อง ของญี่ปุ่น จำนวน 18 เรื่อง รวมจำนวน 117 เรื่อง  
  3) จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรัก
ชายของไทยและญี่ปุ่นโดยเบื้องต้นใช้กรอบแนวคิดกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องของเถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2541) และนำมาปรับขอบเขตและ
จำนวนกลุ่มกลวิธีโดยทำการรวมกลุ่มและลดทอนกลวิธีที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์
แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่น โดยสุดท้ายพบกลวิธี จำนวน 7 กลวิธี ดังนี ้
   1.การตั้งช่ือละครตามช่ือตัวละครสำคัญ 
   2.การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าทีก่ารงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร 
   3.การตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคญัหรือสมญานามของตัวละคร 
  4.การตั้งช่ือละครตามช่ือสถานท่ีช่ือตำบล ช่ือเมือง ช่ือประเทศ 

  5.การตั้งช่ือละครตามแก่นเรื่องหรอืแนวคิดสำคญัของเรื่อง 
   6.การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา 

   7.การตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุ สิ่งของสำคัญในเรื่อง 
 

อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการตั้งช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรือการตั้งช่ือเรื่องโดยใช้
เพียงภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลช่ือละครจากทุกภาษาท่ีปรากฏในละครเรื่อง
นั้น 
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ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยที่พบจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกลวิธีอื่น ๆ สอดคล้องกับ กิติมา อินทรัมพรรย์ (2562) ที่
กล่าวว่าการตั้งชื่อละครโทรทัศน์ในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตที่มักจะใช้คำแสดงความกระชับและได้ใจความ แต่ในปัจจุบันไม่
สนใจถึงความกระชับแต่ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน จึงนิยมเติมคำต่าง ๆ แม้แต่ภาษาอังกฤษเพื่อกำกับความหมายด้วย [1] และ
เนื่องจากที่มาของละครแนวชายรักชายมาจากนวนิยายชายรักชาย (Boy’s love: BL) ซึ่งเป็นงานประเภทโรมานซ์ (romance 
literature) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของตัวละคร [15] การใช้เพียงชื่อตัวละครสำคัญหรือวัตถุสิ่งของสำคัญใน
ละครเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ชมจินตนาการถึงเรื่องราวในละครเรื่องนั้นไดย้ากกว่าการใช้กลวิธีตัง้ช่ือเรื่องแบบอ่ืน ๆ ทั้งกลวิธีการตั้ง
ช่ือตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่อง การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละครและการตั้งช่ือ
ละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร และยังพบการตั้งชื่อที่มีความเป็นแฟนตาซี ซึ่งเป็นลักษณะการนำเสนอแนว
ชายรักชายที่เป็นการแยกขาดกับภาวะความเป็นจริง เช่น เรื่อง “เขามาเชงเม้งที่ข้างๆหลุมผมครับ” และ 「三十歳まで童貞だと
魔法使いになれるらしい (ถ้ายังบริสุทธ์ิจนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัยแปล)」 
 3. พบการใช้คำภาษาอังกฤษร่วมกับคำภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตยา 
แพทย์ศรีวงษแ์ละคณะ (2564) ในการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์เนื่องจากผู้ที่ตั้งช่ือละครอาจจะมีการตั้ง
ชื่อด้วยคำเปรียบเปรยที่มีความหมายลึกซึ้งที่ไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงจำเป็นต้องศึกษาเนื้อเรื่องของละครเรื่องนั้น
ประกอบด้วย เช่น เรื่อง “Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระเอก-นายเอก ชื่อพีทและเก้า ทั้งคู่
เป็นหนุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปฝึกงานโดยที่ระหว่างนั้นเก้าจะต้องก้าวข้ามผ่านการเก็บความลับเรื่องที่ตนเองนั้นเป็นเกย์กับ
ครอบครัวรวมไปถึงอุปสรรคการเจอหนุ่มน้อยอย่าง นนท์ ท่ีเข้ามาชอบตนทั้งที่ตนเองก็มีแฟนอยู่ ซึ่งในช่ือละครภาษาไทยของเรื่องนี้
คือ “จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์กลวิธีการได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องพิจารณาคำว่า 
“Dark Blue Kiss” ร่วมวิเคราะห์ด้วย เช่น คำว่า “Dark Blue” คือ สีน้ำเงินเข้ม แสดงถึงความหนักหน่วงของเนื้อเรื่อง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวรินทร์ธร กิจธรรม (2558) ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของสีไว้ว่า สีสามารถกำหนดเรื่องราวของสิ่งต่าง ๆ ได้ [13] 
เมื่อวิเคราะห์เนื้อเรื่องผ่านช่ือแล้วก็จะสามารถเห็นภาพของละครที่นำมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากข้ึน เช่นเดียวกันกับเรื่อง 「あのと
きキスしておけば (หากจูบเสียตอนนั้น: ผู้วิจัยแปล) 」จากช่ือเรื่องมีคำบอกเวลา คือ 「あのとき(ตอนนั้น)」ซึ่งอาจจัดเป็นการ
ตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา แต่เมื่อพิจารณาชื่อเรื่องภาษาอังกฤษประกอบแล้ว เป็นการนำ 2 พยางค์แรกของวลีบอกเวลา 
「Anotoki(ตอนนั้น)」และอนุประโยคด้านหลัง 「kisushiteokeba(หากจูบเสีย)」มาประสมเล่นคำใหม่จนเป็น 「Anokisu(จูบ
นั้น)」จะเห็นได้ว่าไม่มีการเน้นการสื่อสารถึงเรื ่องเวลาแม้แต่น้อย  ดังนั ้นการใช้คำอังกฤษตั้งชื ่อเรื ่องรวมกับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมและเป็นการเพิ่มความชัดเจนของการสื่อสารเนื้อหาละครผ่านช่ือเรื่องอีกทางหนึ่ง 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของทั้งไทยและญี่ปุ่นมีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกัน และ
มีกลวิธีที่ไม่พบในข้อมูลชื่อละครญี่ปุ่น จำนวน 4 กลวิธี โดยพบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องมากที่สุด 
ตามด้วยการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร ซึ่งท้ัง 3 กลวิธี แสดงให้เห็นถึงการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายที่เน้นสื่อเนื้อหาสาระหลักหรือเนื้อหาสาระ
ที่สำคัญของละครไปสู่ผูช้มอย่างชัดเจนและผูช้มสามารถท่ีจะตัดสนิใจเลอืกชมตามความสนใจได้ แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความหมาย
ของช่ือละครแล้วทุกเรื่องไม่ได้ตั้งช่ือท่ีสื่อไปถึงความรักของผู้ชายกับผู้ชายท้ังหมดแต่อย่างไร สะท้อนได้ว่ายาโออิหรือบอยส์เลิฟเป็น
แนวละครที่เพียงแต่แทนบทของนางเอกด้วยผู้ชายแต่ยังคงเน้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนในฐานะคู่พระเอกนาย
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เอกเหมือนเช่นละครทั่วไป และในอีกแง่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้หญิงที่นิยมเสพละครแนวนี้อยู ่แล้ว
ได้รับชมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของจำนวนข้อมูลละครแนวชายรักชายของญี่ปุ่นที่มีปริมาณต่างกับของไทย
หลายเท่าตัว บทความนี้จึงศึกษาและนำเสนอได้เพียงแนวโน้มของการใช้กลวิธีตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่นในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคตอาจเพิ่มการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและกา รเพิ่มลดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ
นำเสนอเรื่องชายรักชายในสังคมต่อไป 
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ชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยที่พบจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับกลวิธีอื่น ๆ สอดคล้องกับ กิติมา อินทรัมพรรย์ (2562) ท่ี
กล่าวว่าการตั้งชื่อละครโทรทัศน์ในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตที่มักจะใช้คำแสดงความกระชับและได้ใจความ แต่ในปัจจุบันไม่
สนใจถึงความกระชับแต่ต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน จึงนิยมเติมคำต่าง ๆ แม้แต่ภาษาอังกฤษเพื่อกำกับความหมายด้วย [1] และ
เนื่องจากที่มาของละครแนวชายรักชายมาจากนวนิยายชายรักชาย (Boy’s love: BL) ซึ่งเป็นงานประเภทโรมานซ์ (romance 
literature) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของตัวละคร [15] การใช้เพียงชื่อตัวละครสำคัญหรือวัตถุสิ่งของสำคัญใน
ละครเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ชมจินตนาการถึงเรื่องราวในละครเรื่องนั้นไดย้ากกว่าการใช้กลวิธีตัง้ช่ือเรื่องแบบอ่ืน ๆ ทั้งกลวิธีการตั้ง
ช่ือตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่อง การตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละครและการตั้งช่ือ
ละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละคร และยังพบการตั้งชื่อที่มีความเป็นแฟนตาซี ซึ่งเป็นลักษณะการนำเสนอแนว
ชายรักชายที่เป็นการแยกขาดกับภาวะความเป็นจริง เช่น เรื่อง “เขามาเชงเม้งที่ข้างๆหลุมผมครับ” และ 「三十歳まで童貞だと
魔法使いになれるらしい (ถ้ายังบริสุทธ์ิจนถึงอายุ 30 จะกลายเป็นผู้วิเศษ: ผู้วิจัยแปล)」 
 3. พบการใช้คำภาษาอังกฤษร่วมกับคำภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตยา 
แพทย์ศรีวงษแ์ละคณะ (2564) ในการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์เนื่องจากผู้ที่ตั้งช่ือละครอาจจะมีการตั้ง
ชื่อด้วยคำเปรียบเปรยที่มีความหมายลึกซึ้งที่ไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงจำเป็นต้องศึกษาเนื้อเรื่องของละครเรื่องนั้น
ประกอบด้วย เช่น เรื่อง “Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับพระเอก-นายเอก ชื่อพีทและเก้า ทั้งคู่
เป็นหนุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังจะไปฝึกงานโดยที่ระหว่างนั้นเก้าจะต้องก้าวข้ามผ่านการเก็บความลับเรื่องที่ตนเองนั้นเป็นเกย์กับ
ครอบครัวรวมไปถึงอุปสรรคการเจอหนุ่มน้อยอย่าง นนท์ ท่ีเข้ามาชอบตนทั้งที่ตนเองก็มีแฟนอยู่ ซึ่งในช่ือละครภาษาไทยของเรื่องนี้
คือ “จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์กลวิธีการได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องพิจารณาคำว่า 
“Dark Blue Kiss” ร่วมวิเคราะห์ด้วย เช่น คำว่า “Dark Blue” คือ สีน้ำเงินเข้ม แสดงถึงความหนักหน่วงของเนื้อเรื่อง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวรินทร์ธร กิจธรรม (2558) ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของสีไว้ว่า สีสามารถกำหนดเรื่องราวของสิ่งต่าง ๆ ได้ [13] 
เมื่อวิเคราะห์เนื้อเรื่องผ่านช่ือแล้วก็จะสามารถเห็นภาพของละครที่นำมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากข้ึน เช่นเดียวกันกับเรื่อง 「あのと
きキスしておけば (หากจูบเสียตอนนั้น: ผู้วิจัยแปล) 」จากช่ือเรื่องมีคำบอกเวลา คือ 「あのとき(ตอนนั้น)」ซึ่งอาจจัดเป็นการ
ตั้งชื่อละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา แต่เมื่อพิจารณาชื่อเรื่องภาษาอังกฤษประกอบแล้ว เป็นการนำ 2 พยางค์แรกของวลีบอกเวลา 
「Anotoki(ตอนนั้น)」และอนุประโยคด้านหลัง 「kisushiteokeba(หากจูบเสีย)」มาประสมเล่นคำใหม่จนเป็น 「Anokisu(จูบ
นั้น)」จะเห็นได้ว่าไม่มีการเน้นการสื่อสารถึงเรื ่องเวลาแม้แต่น้อย  ดังนั ้นการใช้คำอังกฤษตั้งชื ่อเรื ่องรวมกับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจึงเป็นแนวโน้มที่ได้รับความนิยมและเป็นการเพิ่มความชัดเจนของการสื่อสารเนื้อหาละครผ่านช่ือเรื่องอีกทางหนึ่ง 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของทั้งไทยและญี่ปุ่นมีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกัน และ
มีกลวิธีที่ไม่พบในข้อมูลชื่อละครญี่ปุ่น จำนวน 4 กลวิธี โดยพบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องมากที่สุด 
ตามด้วยการตั้งช่ือละครตามอาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญา
นามของตัวละคร ซึ่งท้ัง 3 กลวิธี แสดงให้เห็นถึงการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายที่เน้นสื่อเนื้อหาสาระหลักหรือเนื้อหาสาระ
ที่สำคัญของละครไปสู่ผูช้มอย่างชัดเจนและผูช้มสามารถท่ีจะตัดสนิใจเลอืกชมตามความสนใจได้ แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความหมาย
ของช่ือละครแล้วทุกเรื่องไม่ได้ตั้งช่ือท่ีสื่อไปถึงความรักของผู้ชายกับผู้ชายท้ังหมดแต่อย่างไร สะท้อนได้ว่ายาโออิหรือบอยส์เลิฟเป็น
แนวละครที่เพียงแต่แทนบทของนางเอกด้วยผู้ชายแต่ยังคงเน้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนในฐานะคู่พระเอกนาย
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เอกเหมือนเช่นละครทั่วไป และในอีกแง่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้หญิงที่นิยมเสพละครแนวนี้อยู ่แล้ว
ได้รับชมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของจำนวนข้อมูลละครแนวชายรักชายของญี่ปุ่นที่มีปริมาณต่างกับของไทย
หลายเท่าตัว บทความนี้จึงศึกษาและนำเสนอได้เพียงแนวโน้มของการใช้กลวิธีตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและ
ญี่ปุ่นในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคตอาจเพิ่มการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของการตั้งชื่อละครโทรทัศน์แนวชายรักชายที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและกา รเพิ่มลดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ
นำเสนอเรื่องชายรักชายในสังคมต่อไป 
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แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอแมด (Digital Nomad) 
ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
อัชฌา รัตนโอภาส1* เลิศพร ภาระสกุล2 

 
บทคัดย่อ 

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่หน่ึงทีไ่ด้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสวรรค์ของเหล่าดิจิทัล นอแมด (Digital Nomad) 
จากท่ัวโลก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมด ที่เดินทางมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มดจิิทัล นอแมด 
ที่เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุค Chiang Mai Digital Nomads จำนวน 400 คน โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย โดยสกัดองค์ประกอบหลัก 
(Principal component analysis) ตัวแปรแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว
กลุ่มดิจิทัล นอแมด 20 ประเด็น ได้ผลองค์ประกอบแรงจูงใจปัจจัยดึง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) บรรยากาศการทำงานที่
ปลอดภัย (2) ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการพำนักระยะยาว (3) ปัจจัยสนับสนุนการทำงาน (4) อากาศเหมาะสม (5) ชีวิตยาม
ราตรี (6) เสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และ(7) ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของชุมชน  
 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ ปัจจัยดึง ดิจิทัลนอแมด เชียงใหม่ 
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Pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. 
 

Atcha Rattanaopas1 Lertporn Parasakul2 

 
Abstract 

Chiang Mai is regarded as one of the paradises of Digital Nomads from around the world. The 
objectives of this research were to examine the pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. It is 
quantitative research. A questionnaire was used to survey data from a sample of 400 Digital Nomad tourists 
who participated in the Facebook Group of Chiang Mai Digital Nomads by means of a Factor Analysis using 
Principal Component Extraction analysis. From the 20 pull factor attributes seven pull factor motivation 
components were obtained as follows (1) Networking and expanding business (2) Key factors of long-term 
stay (3) Heart of digital work Nomad (4) LGBT destination (5) Nightlife (6) Live life at Quality (7) Work and 
leisure. 
 
Keywords: motivation, pull factor, Digital Nomad, Chiang Mai 
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Pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. 
 

Atcha Rattanaopas1 Lertporn Parasakul2 

 
Abstract 

Chiang Mai is regarded as one of the paradises of Digital Nomads from around the world. The 
objectives of this research were to examine the pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. It is 
quantitative research. A questionnaire was used to survey data from a sample of 400 Digital Nomad tourists 
who participated in the Facebook Group of Chiang Mai Digital Nomads by means of a Factor Analysis using 
Principal Component Extraction analysis. From the 20 pull factor attributes seven pull factor motivation 
components were obtained as follows (1) Networking and expanding business (2) Key factors of long-term 
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บทนำ 
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism segment trends) และแรงจูงใจในการ

เดินทางที่กำลังเปลี่ยนไปในทุกมิติ ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพียง
อย่างเดียว หากแต่ยังมีวัตถุประสงค์ในการทำงานอันเนื่องมาจากยุคสมัยและพฤติกรรมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แปรเปลี่ยนไป
จากเดิม ประกอบกับข้อมูลจากการสำรวจสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2020 จะมีคนทำงานอิสระมาก
ถึง 60 ล้านคน หรือมากกว่า 40% ของแรงงานทั้งหมด Levels.io (2015) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2035 อาจมีดิจิทัล นอแมด 
(Digital Nomad) ทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน เท่ากับว่าคนทำงานอิสระจะกลายเป็นอนาคตของตลาดแรงงานของโลกเลย
ทีเดียว การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนดิจิทัล นอแมด ดังกล่าวนี้เท่ากับว่าจะมีผู ้ที ่ย้ายถิ่นฐานการทำงานมากข้ึน  
ความหมายของ Digital Nomad ตามคำนิยามของ Tsugio Makimoto et David Manners (1977) ซึ่งเป็นผู้ที่บัญญัติศัพท์
ได้ให้คำนิยามว่าหมายถึงผู้ที่เลือกจะใช้ชีวิตแบบชนเผ่า (Nomads) ที่เร่ร่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและเปลี่ยนที่อยู่เรื่อย ๆ 
และเทคโนโลยีจะกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การทำงานของคนไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
เปิดโอกาสให้คนสามารถทำงานได้จากทุกมุมโลก ขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพมุมมองและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบการ
ทำงานประจำ ไม่ยึดติดกับสถานท่ีและที่ทำงานในรูปแบบเดิม ๆ สามารถน่ังทำงานตามร้านกาแฟหรือตามออฟฟิศร่วมแบ่งปัน 
(Co-working space) ได้ 

เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่า ดิจิทัล นอแมดทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นที่ชุมนุม (Hub) 
ของดิจิทัล นอแมดอย่างแท้จริง (The Matter,2018) เชียงใหม่ติดอันดับ 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเว็บไซต์ 
Nomadlist ด้วยจุดเด่นด้านความสงบและภูมิอากาศ ความเสถียรของสัญญาณไว -ไฟ และค่าครองชีพที ่คุ ้มค่า อีกทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณแ์ละความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณอีันงดงาม อาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ ประกอบกับอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนในท้องถิ่น ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทอย่างมากในการ
กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย จากผลการศึกษาของศิเวกและคณะ 
(2562) พบว่า กลุ่มดิจิทัล นอแมด เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพำนักระยะยาว ( long stay) 
โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่ง
กล่าวว่าหากนักท่องเที่ยวมีรายได้ส่วนบุคคลสูงกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน 
จึงอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มดิจิทัล นอแมด เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว มีรูปแบบการเดินทางที่มักเดินทางเข้าประเทศ
ด้วยการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) และเข้ามาทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงท่องเที่ยวและใช้ชีวิตแบบ
คนท้องถิ่น เมื่อวีซ่าหมดอายุก็เดินทางออกไปต่ออายุวีซ่าและกลับเข้ามาใหม่ หรือบางกลุ่มก็จะย้ายไปประเทศอื่น ๆ ถือได้ว่า
กลุ่มดิจิทัล นอแมด เป็นนักเดินทางอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด
รายได้หมุนเวียนในประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวซึ่งจะเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของ
แหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถพัฒนาเป็นจุดแข็งทีจ่ะสามารถดึงดูดให้ดิจิทัล นอแมด เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ การทราบถึง
ปัจจัยดึงดูดจะทำให้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบว่าจะต้องรักษาแรงจูงใจที่มีความสำคัญมากท่ีสุดของแหล่งท่องเที่ยว
เอาไว้ให้คงอยู่ และปรับปรุงพัฒนาแรงจูงใจที่มีความสำคัญน้อยที่สุดต่อไป  
 

วิธีดำเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้กำหนดประชากร คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมด ที่เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุค Chiang Mai Digital 

Nomads จำนวน 33,288 คน ผู้วิจัยได้ทำการเลือกขนาดตัวอย่างและทำการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่
เหมาะสมโดยใช้หลักการของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (n=33,288 /(1+33,288*.05 ^ 2)) ซึ่ง ค่า 
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n ได้ผลลัพธ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399.98 ≈ 400 หน่วย ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ  400 ตัวอย่าง 
ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรซึ่งปัจจัยสำคัญของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ตามงานวิจัยของ Orel, M. (2019) มีดังนี้ 1) ความ
สมดุลในการพักผ่อนและการทำงาน พบว่าการมองหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อการพำนักอยู่ 2) ความเป็นอิสระในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้สามารถทำตาม
เป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่ 3) รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการพักผ่อน
และการทำงาน โดยกลุ่มดิจิทัล นอแมด ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากกว่าการทำงานในการเลือกสถานที่พำนัก และ 4) 
กลุ่มดิจิทัล นอแมด จะเลือกพื้นที่ในการทำงานที่มีดิจิทัล นอแมด คนอื่น ๆ อยู่ด้วย เพื่อการพบปะสังคมของคนกลุ่มเดยีวกัน 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความสมดุลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนและการทำงาน  

ปีเตอร์ เลเวลส์ (Pieter Levels) (Levels.io, 2015) สตาร์ทอัพ โปรแกรมเมอร์ ชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 
nomadlist.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลสำหรับชาวดิจิทัล นอแมด ได้กล่าวว่า ภายในปี 2035 จะมีคนทำงานที่เป็นดจิิทัล 
นอแมด ถึงหนึ่งพันล้านคนซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ตั้งแต่ค่าเช่าสถานที่ทำงาน ค่า
เฟอร์นิเจอร์ ในอีกแง่มุมหนึ่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาทำงาน การลา และการหยุดพักผ่อนก็จะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่ง
เว็บไซต์ Nomadlist เป็นเว็บไซตที่รวบรวมข้อมูลของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ได้แสดงข้อมูลเมืองที่ได้รับการลงคะแนนเสียงมาก
ที่สุดคือ เชียงใหม่ และจากฐานข้อมูลในเดือนธันวาคม ปี 2561 พบว่ามีผู้ที่มาเยี่ยมเยือน แล้วถึง 5,436 คน ซึ่งรูปแบบการ
ทำงานแบบดิจิทัล นอแมด ได้ถูกกล่าวถึงโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปัจจุบันน่าจะมีจำนวนราว 62,637 คน และประเทศไทยก็
เป็นหนึ่งในฮับของเอเชียที่คนกลุ่มนี้เลือกเดินทางมาด้วย กลุ่มดิจิทัล นอแมด ถือเป็นโอกาสของประเทศไทย สื่อมวลชนจาก
ต่างประเทศหลายแหล่งได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นสุดยอดดินแดนสำหรับดิจิทัล นอแมด เนื ่องจากประเทศไทยนั้น
ประกอบด้วยบรรยากาศที่หลากหลายทั้งหาดทราย ภูเขา วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นเมืองใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของ
ไทยอย่างเช่นภูเก็ต หรือเชียงใหม่นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของเหล่าดิจิทัล นอแมด ทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศยังมองว่าถึงแม้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของไทยจะไมไ่ดร้วดเร็วมากเหมือนกับบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้หรอืฮ่องกง แต่ก็มีความเร็วในระดบั
ที่ใช้ได้โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญ นอกจากนี้สาเหตุอื่น ๆ ที่สำคัญที่ทำให้ไทยเป็นสวรรค์ของเหล่าดิจทิัล 
นอแมด ยังประกอบด้วยเรื่องของอากาศที่ดี คนท่ีเป็นมิตร ค่าครองชีพท่ีไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ที่สำคัญคือมีเหล่า
ดิจิทัล นอแมด อื่น ๆ อยู่ในไทยค่อนข้างมาก และการขอวีซ่าสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของไทยนั้นก็ไม่ได้ยากมากเหมือน
ประเทศอื่น ทำให้การเติบโตของกลุ่มดิจิทัล นอแมด เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีการทำงานที่ต้องอยู่ประจำในสถานที่เดิม ๆ 
เปลี่ยนเป็นการเดินทางเพื่อออกไปแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ประเทศไทยจึงควรเล็งเห็นการเติบโตของความต้องการใน
ตลาดของกลุ่มดิจิทัล นอแมด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว  การจัดอันดับจากเว็บไซต์ 
Nomadlist (2561) มีสองเมืองจากประเทศไทยติด top 10 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ โดยอันดับจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามจำนวนผู้ที่โหวตให้คะแนนในแต่ละวัน 

Dodd (2018) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจของดิจิทัล นอแมด เช่น Pieter Level ผู้กอ่ตั้งเว็บไซต์ Nomadlistเขากล่าวว่า
ก่อนท่ีจะตัดสินใจเป็นดิจิทัล นอแมด เขาเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ท่ีประสบความสำเร็จ แต่ก็ได้ตระหนักว่าการทำงานที่บ้าน
ทางออนไลน์ทำให้ชีวิตของเขากลายเป็นเรื่องธรรมดา ด้วยแรงจูงใจจากภายใน เขาจุดประกายความคิดว่า “ถ้าคุณสามารถ
ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วทำไมถึงยังอยู่ที่นี่” ในทางกลับกันเขาได้ดึงปัจจัยดึงดูดหลักที่กลุ่มดิจิทัล นอแมดจะเลือกเดินทางมายัง
จุดหมายปลายทางแต่ละแห่งนั้นมาระบุไว้บนเว็บไซต์ Nomadlist โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นไปได้หลายประการ ซึ่งอาจ
สรุปได้ว่าดิจิทัล นอแมด ที่เดินทางมายังจุดหมายปลายทางนั้นไม่เพียงแต่จะใช้เวลาในที่ทำงานเสมอไป สถานท่ีที่สะดวกสบาย 
การเข้าถึงได้ง่าย การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและรวมถึงสถานท่ีสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการตดัสนิใจ
เลือกเดินทางมายังจุดหมายปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้จากการศึกษาของเลิศพร ภาระสกุล (2560) พบว่า ปัจจัยที่ดึงให้นักท่องเที่ยว
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n ได้ผลลัพธ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399.98 ≈ 400 หน่วย ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ  400 ตัวอย่าง 
ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรซึ่งปัจจัยสำคัญของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ตามงานวิจัยของ Orel, M. (2019) มีดังนี้ 1) ความ
สมดุลในการพักผ่อนและการทำงาน พบว่าการมองหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อการพำนักอยู่ 2) ความเป็นอิสระในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้สามารถทำตาม
เป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่ 3) รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการพักผ่อน
และการทำงาน โดยกลุ่มดิจิทัล นอแมด ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมากกว่าการทำงานในการเลือกสถานที่พำนัก และ 4) 
กลุ่มดิจิทัล นอแมด จะเลือกพื้นที่ในการทำงานที่มีดิจิทัล นอแมด คนอื่น ๆ อยู่ด้วย เพื่อการพบปะสังคมของคนกลุ่มเดยีวกัน 
มีสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความสมดุลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนและการทำงาน  

ปีเตอร์ เลเวลส์ (Pieter Levels) (Levels.io, 2015) สตาร์ทอัพ โปรแกรมเมอร์ ชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 
nomadlist.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลสำหรับชาวดิจิทัล นอแมด ได้กล่าวว่า ภายในปี 2035 จะมีคนทำงานที่เป็นดจิิทัล 
นอแมด ถึงหนึ่งพันล้านคนซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ตั้งแต่ค่าเช่าสถานที่ทำงาน ค่า
เฟอร์นิเจอร์ ในอีกแง่มุมหนึ่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาทำงาน การลา และการหยุดพักผ่อนก็จะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่ง
เว็บไซต์ Nomadlist เป็นเว็บไซตที่รวบรวมข้อมูลของกลุ่มดิจิทัล นอแมด ได้แสดงข้อมูลเมืองที่ได้รับการลงคะแนนเสียงมาก
ที่สุดคือ เชียงใหม่ และจากฐานข้อมูลในเดือนธันวาคม ปี 2561 พบว่ามีผู้ที่มาเยี่ยมเยือน แล้วถึง 5,436 คน ซึ่งรูปแบบการ
ทำงานแบบดิจิทัล นอแมด ได้ถูกกล่าวถึงโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปัจจุบันน่าจะมีจำนวนราว 62,637 คน และประเทศไทยก็
เป็นหนึ่งในฮับของเอเชียที่คนกลุ่มนี้เลือกเดินทางมาด้วย กลุ่มดิจิทัล นอแมด ถือเป็นโอกาสของประเทศไทย สื่อมวลชนจาก
ต่างประเทศหลายแหล่งได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นสุดยอดดินแดนสำหรับดิจิทัล นอแมด เนื ่องจากประเทศไทยนั้น
ประกอบด้วยบรรยากาศที่หลากหลายทั้งหาดทราย ภูเขา วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นเมืองใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของ
ไทยอย่างเช่นภูเก็ต หรือเชียงใหม่นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของเหล่าดิจิทัล นอแมด ทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศยังมองว่าถึงแม้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของไทยจะไมไ่ดร้วดเร็วมากเหมือนกับบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้หรอืฮ่องกง แต่ก็มีความเร็วในระดบั
ที่ใช้ได้โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญ นอกจากนี้สาเหตุอื่น ๆ ที่สำคัญที่ทำให้ไทยเป็นสวรรค์ของเหล่าดิจทิัล 
นอแมด ยังประกอบด้วยเรื่องของอากาศที่ดี คนท่ีเป็นมิตร ค่าครองชีพท่ีไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ที่สำคัญคือมีเหล่า
ดิจิทัล นอแมด อื่น ๆ อยู่ในไทยค่อนข้างมาก และการขอวีซ่าสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวของไทยนั้นก็ไม่ได้ยากมากเหมือน
ประเทศอื่น ทำให้การเติบโตของกลุ่มดิจิทัล นอแมด เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีการทำงานที่ต้องอยู่ประจำในสถานที่เดิม ๆ 
เปลี่ยนเป็นการเดินทางเพื่อออกไปแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ประเทศไทยจึงควรเล็งเห็นการเติบโตของความต้องการใน
ตลาดของกลุ่มดิจิทัล นอแมด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว  การจัดอันดับจากเว็บไซต์ 
Nomadlist (2561) มีสองเมืองจากประเทศไทยติด top 10 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ โดยอันดับจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามจำนวนผู้ที่โหวตให้คะแนนในแต่ละวัน 

Dodd (2018) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจของดิจิทัล นอแมด เช่น Pieter Level ผู้กอ่ตั้งเว็บไซต์ Nomadlistเขากล่าวว่า
ก่อนท่ีจะตัดสินใจเป็นดิจิทัล นอแมด เขาเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ท่ีประสบความสำเร็จ แต่ก็ได้ตระหนักว่าการทำงานที่บ้าน
ทางออนไลน์ทำให้ชีวิตของเขากลายเป็นเรื่องธรรมดา ด้วยแรงจูงใจจากภายใน เขาจุดประกายความคิดว่า “ถ้าคุณสามารถ
ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วทำไมถึงยังอยู่ที่นี่” ในทางกลับกันเขาได้ดึงปัจจัยดึงดูดหลักที่กลุ่มดิจิทัล นอแมดจะเลือกเดินทางมายัง
จุดหมายปลายทางแต่ละแห่งนั้นมาระบุไว้บนเว็บไซต์ Nomadlist โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นไปได้หลายประการ ซึ่งอาจ
สรุปได้ว่าดิจิทัล นอแมด ที่เดินทางมายังจุดหมายปลายทางนั้นไม่เพียงแต่จะใช้เวลาในที่ทำงานเสมอไป สถานท่ีที่สะดวกสบาย 
การเข้าถึงได้ง่าย การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและรวมถึงสถานท่ีสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการตดัสนิใจ
เลือกเดินทางมายังจุดหมายปลายทางนั้นๆ ทั้งนี้จากการศึกษาของเลิศพร ภาระสกุล (2560) พบว่า ปัจจัยที่ดึงให้นักท่องเที่ยว

เดินทางมายังประเทศไทย นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปถูกดึงดูดด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปนอ้ย 
ดังนี ้1) ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยด้านราคาการท่องเที่ยวที่ไม่แพง 3) วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 4) ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และ 5) อาหารและที่พัก แรงดึงสำหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา
ประกอบด้วย 1) สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และประวัติศาสตร์ 
3) ภาพลักษณ์ที่ผ่านสื่อต่าง ๆ 4) วัด วัง อาหาร และที่พัก และ 5) กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย สำหรับ นักท่องเที่ยวชาวจีน
ปัจจัยดึง มี 5 ประการ คือ 1) สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานทางการท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 3) 
สินค้าของที่ระลึกและกิจกรรมการท่องเที่ยว 4) ปัจจัยด้านราคา การท่องเที่ยวท่ีไม่แพง และ 5) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมด ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ 
ทำให้ผู้วิจัยสามารถค้นหาตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ โดยยึดปัจจัยจากเว็บไซต์ Nomadlist เป็น
หลักจากนั้นจึงนำมาสร้างเป็นข้อคำถามที่มีความครอบคลุมและสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปรทั้งหมดที่จะใช้ในการวัดผล 
และได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับการวิจัยครั้งนี้ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือดังนี้  1.) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนำแบบสอบถามไปเสนอขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามเนื้อหา และครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลอดจนถึงการ
ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจจากนั้นนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 2.) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ( reliability) ของ
ข้อความในสเกลที่วัดแรงจูงใจ โดยการนำแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทดสอบ (pre-test) กับ
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน จากนั้นนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) รายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (cronbach’s alpha coefficient) (พวงรัตน์, 2543) ซึ่งใช้
ในกรณีที่เครื่องมือสร้างขึ้นมีการให้ค่าคะแนนเป็นแบบจัดอันดับ หรือมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบบสอบถาม มีจำนวน 2 
ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ อาชีพ 
และสัญชาติ มีลักษณะแบบเลือกตอบ ส่วนตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยดึง (Pull factors) จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะแบบ
มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ซึ่งระดับ 1 หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสำคัญน้อยที่สุด และ 5 หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสำคัญมาก
ที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลสถานภาพโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และค่าสถติิ
เชิงอ้างอิงที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และ
หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) โดยตัวบ่งช้ีต้องมีค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 และ
ตัวบ่งช้ีต้องมีน้ำหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 จนได้องค์ประกอบท่ีชัดเจน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ข้อมูลสถานภาพโดยทั ่วไปของนักท่องเที ่ยวกลุ ่มดิจิทัล  นอแมด  (Digital Nomad) จากกลุ ่มตัวอย่างของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมดที่เลือกเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร ้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ร ้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ม ีอาชีพเป็น Digital Marketing & Content 
Marketing ร้อยละ 44.00 และมีสัญชาติอเมริกัน คิดเป็นร้อยละ 57.00  

การวิเคราะห์แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมดที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้นำมา
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อสกัดหาจำนวนองค์ประกอบหลักของข้อคำถามทางด้านแรงจูงใจปัจจัย
ดึงทั้ง 20 ปัจจัย จะได้ 7 องค์ประกอบหลัก ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของปัจจัยเดิมทั้ง 20 
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ปัจจัยได้ถึง 65.857% ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แต่ละปัจจัยกับ
องค์ประกอบ มีค่าเกิน 0.50 สำหรับค่าน้ำหนักองค์ประกอบท่ีมีค่าระหว่าง ± 0.30 และ ± 0.4 ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าที่
มากกว่า ± 0.5 ถือว่า มีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติ โดยองค์ประกอบที่ 1 เป็นปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลมากที่สุด มีค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 2.883 หรือสามารถอธิบายความผันแปร ทั้งหมดในตัวแปรเดิมได้เท่ากับ 14.416% รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
3 4 5 6 และ 7 ตามลำดับ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ .511 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และค่า Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 
2589.869 ได้ค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรแรงจูงใจปัจจัยดึงในการเดินทาง
มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของดิจิทัลนอแมดทั้ง 20 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ปัจจัยได้ ผู้วิจัยได้ตั้ง
ชื ่อให้แต่ละองค์ประกอบโดยพิจารณาตามความคล้ายคลึงของปัจจัยที่อยู่ในองค์ประกอบและตามโครงสร้างของทฤษฎี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่  

ปัจจัยกลุ่มแรก (F1) บรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.883 สามารถอธิบายความ
ผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 14.416 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนนในเชียงใหม่ (Traffic safety) 
อากาศดีตลอดปี (Air quality : annual) ความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือจัดตั้งธุรกิจในเชียงใหม่ (Ease of doing work, 
setting up business) การเป็นแหล่งชุมนุมผู้คน (People density) และเปิดโอกาสให้มีการพบปะกลุ่มสตาร์ทอัพ (Meet 
Startup)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 2 (F2) ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการพำนักระยะยาว ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.440 สามารถ
อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 12.202 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ มีบริการการดูแลสุขภาพ (Healthcare) มีโอกาส
ในการพูดภาษาอังกฤษ (English speaking) และปราศจากการเหยียดเชื้อชาติ (Racial tolerance)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 3 (F3) ปัจจัยสนับสนุนการทำงาน ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.080 สามารถอธิบายความผันแปร
ทั้งหมดได้ร้อยละ 10.398 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Speed Internet) และมีความสงบในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Peace)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 4 (F4) อากาศเหมาะสม ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.839 สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 9.197ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ อุณหภูมิเหมาะสมตลอดปี (Temperature : annual) และแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตร
กับกลุ่ม LGBTQ  

ปัจจัยกลุ่มที่ 5 (F5) ชีวิตยามราตรี ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.472 สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดไดร้อ้ย
ละ 7.359ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ สามารถเดินได้สะดวก (Walkability) และมีชีวิตยามราตรี (Nightlife)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 6 (F6) เสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.268 สามารถอธิบายความผัน
แปรทั้งหมดได้ร้อยละ 6.342 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ เชียงใหม่มีเสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) เชียงใหม่มี
คุณภาพชีวิต (Quality of life) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 7 (F7) ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของชุมชน ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.189 สามารถอธิบายความ
ผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 5.944 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ เชียงใหม่มีสัญญาณไว-ไฟฟรีในเมือง (Free Wi-Fi in city) และ
ชาวชุมชนมีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ (Friendly to foreigners)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอแมด  (Digital 

Nomad) ที ่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่  พบว่าโดยองค์ประกอบที ่ 1 เป็นปัจจัยดึงดูดที ่มีอิทธิพลมากที ่ส ุด  โดย
องค์ประกอบที่ 1) บรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย มีองค์ประกอบย่อยของแรงจูงใจดึงประกอบด้วยปัจจัย ความปลอดภัย
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ปัจจัยได้ถึง 65.857% ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แต่ละปัจจัยกับ
องค์ประกอบ มีค่าเกิน 0.50 สำหรับค่าน้ำหนักองค์ประกอบท่ีมีค่าระหว่าง ± 0.30 และ ± 0.4 ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าที่
มากกว่า ± 0.5 ถือว่า มีนัยสำคัญเชิงปฏิบัติ โดยองค์ประกอบที่ 1 เป็นปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลมากที่สุด มีค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 2.883 หรือสามารถอธิบายความผันแปร ทั้งหมดในตัวแปรเดิมได้เท่ากับ 14.416% รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
3 4 5 6 และ 7 ตามลำดับ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ .511 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และค่า Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 
2589.869 ได้ค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรแรงจูงใจปัจจัยดึงในการเดินทาง
มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของดิจิทัลนอแมดทั้ง 20 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ปัจจัยได้ ผู้วิจัยได้ตั้ง
ชื ่อให้แต่ละองค์ประกอบโดยพิจารณาตามความคล้ายคลึงของปัจจัยที่อยู่ในองค์ประกอบและตามโครงสร้างของทฤษฎี
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่  

ปัจจัยกลุ่มแรก (F1) บรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.883 สามารถอธิบายความ
ผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 14.416 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนนในเชียงใหม่ (Traffic safety) 
อากาศดีตลอดปี (Air quality : annual) ความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือจัดตั้งธุรกิจในเชียงใหม่ (Ease of doing work, 
setting up business) การเป็นแหล่งชุมนุมผู้คน (People density) และเปิดโอกาสให้มีการพบปะกลุ่มสตาร์ทอัพ (Meet 
Startup)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 2 (F2) ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการพำนักระยะยาว ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.440 สามารถ
อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 12.202 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ มีบริการการดูแลสุขภาพ (Healthcare) มีโอกาส
ในการพูดภาษาอังกฤษ (English speaking) และปราศจากการเหยียดเชื้อชาติ (Racial tolerance)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 3 (F3) ปัจจัยสนับสนุนการทำงาน ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 2.080 สามารถอธิบายความผันแปร
ทั้งหมดได้ร้อยละ 10.398 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ ความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Speed Internet) และมีความสงบในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Peace)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 4 (F4) อากาศเหมาะสม ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.839 สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 9.197ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ อุณหภูมิเหมาะสมตลอดปี (Temperature : annual) และแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตร
กับกลุ่ม LGBTQ  

ปัจจัยกลุ่มที่ 5 (F5) ชีวิตยามราตรี ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.472 สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดไดร้อ้ย
ละ 7.359ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ สามารถเดินได้สะดวก (Walkability) และมชีีวิตยามราตรี (Nightlife)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 6 (F6) เสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.268 สามารถอธิบายความผัน
แปรทั้งหมดได้ร้อยละ 6.342 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ เชียงใหม่มีเสรีภาพในการพูด (Freedom of speech) เชียงใหม่มี
คุณภาพชีวิต (Quality of life) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety)  

ปัจจัยกลุ่มที่ 7 (F7) ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของชุมชน ปัจจัยกลุ่มนี้มีค่า Eigenvalue 1.189 สามารถอธิบายความ
ผันแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 5.944 ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ เชียงใหม่มีสัญญาณไว-ไฟฟรีในเมือง (Free Wi-Fi in city) และ
ชาวชุมชนมีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ (Friendly to foreigners)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอแมด  (Digital 

Nomad) ที ่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่  พบว่าโดยองค์ประกอบที ่ 1 เป็นปัจจัยดึงดูดที ่มีอิทธิพลมากที ่ส ุด  โดย
องค์ประกอบที่ 1) บรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย มีองค์ประกอบย่อยของแรงจูงใจดึงประกอบด้วยปัจจัย ความปลอดภัย

บนท้องถนนในเชียงใหม่ (Traffic safety) อากาศดีตลอดปี (Air quality : annual) ความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือจัดตั้ง
ธุรกิจในเชียงใหม่ (Ease of doing work, setting up business) การเป็นแหล่งชุมนุมผู้คน (People density) และเปิด
โอกาสให้มีการพบปะกลุ่มสตาร์ทอัพ (Meet Startup) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Orel, M. (2019) ใน
ประเด็นปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) ความปลอดภัยบนท้องถนนในเชียงใหม่ (Traffic safety) ดิจิทัล นอแมดต้องการความเปน็อิสระ
ในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้สามารถทำตามเป้าหมายของตนได้อย่างเต็มที่ 2) อากาศดีตลอดปี (Air quality : 
annual) ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของกลุ่มดิจิทัล นอแมดช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการพักผ่อนและการทำงาน ส่วนใน
ประเด็นข้อ 3) ความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือเริ่มจัดตั้งธุรกิจ (Ease of doing work and setting up business) 4) การ
เป็นแหล่งชุมนุมผู้คน (People density) และ 5) เปิดโอกาสให้มีการพบปะกลุ่มสตาร์ทอัพ (Meet Startup) นั้นโดยกลุ่ม
ดิจิทัล นอแมดจะเลือกพื้นที่ในการทำงานที่มีดิจิทัล นอแมดคนอื่น ๆ อยู่ด้วย เพื่อการพบปะสังคมของคนกลุ่มเดียวกัน มี
สภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความสมดุลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนและการทำงาน ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาประเด็นไปยังความปลอดภัยในการเดินทางจะเห็นได้ถึงความสะดวกในการที่กลุ่มดิจิทัล นอแมดใช้ชีวิตอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าของเลิศพร ภาระสกุล (2560) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มดิจิทัล นอแมดส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ได้ถูกดึงดูดให้เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยปัจจัยสิ่งอำนวยความสะดวก
ทีเ่ป็นมาตรฐานสำหรับนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด  

ผลจากการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบหลักของแรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอแมด  (Digital 
Nomad) ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีระดับมากที่สุด คือ บรรยากาศการทำงานท่ีปลอดภัย นั้นสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม
ดิจิทัล นอแมด คำนึงถึงพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการทำงาน และเอื้อต่อการได้พบปะผู้คนท่ีมีแนวความคิดคล้ายคลึงกัน โดย
เรื่องความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการจัดการท่องเที่ยวหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่จึงควรมีการวางแผนติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคงปัจจัยดึงที่ถือเป็นจุดแข็งของพื้นที่ไว้ ส่วนแรงจูงใจปัจจัย
ดึงท่ีมีระดับน้อยที่สุดควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
                                           กนกวรรณ  ปลาศลิา 1*   ธงชัง  ลาหุนะ 2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย เพื่อศึกษากระบวนการจดัการอาหารกลางวันและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโดยคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
แบบสัมภาษณ์เรื่อง หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการเสวนากลุ่ม 

ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการจัดการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงรายบริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยตนเอง มอบหมายให้ ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบอาหาร เป็นผู้ดำเนินงาน
อาหารกลางวัน การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ได้ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร พัฒนาตามหลัก 7ปัจจัย(Good Hygiene Practice : GHP)ประกอบด้วย1) วัตถุดิบจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยและใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล คัดแยกเวัตถุดิบตามหมวดหมู่ จัดเก็บในพื้นที่ที่
เหมาะสม และจัดทำอาหารตามรายการอาหารต้นแบบ 2) อาคารสถานที่พื้นที่ประกอบอาหาร มีการพัฒนาโดยจัดวาง ผัง
ระบบห้องปฏิบัติอาหาร ให้มีความสะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน 3) ภาชนะอุปกรณ์ มีการควบคุม ดูแล ทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 4) การประกอบอาหาร ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดไว้ มีการ
ช่ัง ตวง วัด หั่น ซอย วัตถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมตามช่วงวัย5) สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร มีการตรวจสุขภาพ ก่อนการ
ทำอาหาร ทุกปี และจัดอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยด้านอาหาร ทุกๆ 4 เดือน มีการแต่งกายสะอาดตามหลักสขูลักษณะทีด่ี 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งมีการล้างมือ 6) บรรจุภัณฑ์ พัฒนาโดยการจัดหาภาชนะบรรจุอาหาร ที่ได้มาตรฐาน มีฝาปิดมดิชิด 
ลดการปนเปื้อนของอาหารปรุงสุก 7) ขนส่งลำเลียง ขนส่งโดยใช้คนลำเลียงตักอาหารใส่ภาชนะปิดฝาใส่ถุงผ้าป้องกันฝุ่น
ละอองปนเปื้อนซ้ำ และ ลำเลียง ลงรถขนส่งอาหาร 
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Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project 
in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University 

 
Kanokwan Plasila1*Thongchai Lahuna 2 

 
    Abstract 

 
The research on “Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project in 

Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University” aimed to study the management process of student 
lunch project and food safety development. The target groups, totaling 12 were selected by using Purposive 
Sampling Method from the people who were in charge of the lunch project and cooks. The research tools 
composed of good hygiene in food and beverage production and focus group. The study results were as 
follows: the management process of student lunch project in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat 
University was done by self-management and the lunch project was managed by assigning the teachers to 
do the lump sum contract with the cooks. Regarding to the food safety development, they have jointly 
analyzed and planned the development according to 7 good hygienic principles in food and beverage 
production, developed according to the principles of Good Hygiene Practice (GHP) consisting of 1) 
procurement of raw materials for food preparation from certified sources for safety, using seasonal 
ingredients, sorting raw materials by category, storing in a suitable area and preparing food according to the 
prototype food menu 2) designing food laboratory system layout of the premises and cooking areas 
developed to be clean and safe and convenient to use 3) equipment containers was controlled, maintained 
cleaned and categorized after each use 4) cooking; prepare food according to the specified food list, by 
weighing, measuring, cutting, and slicing the ingredients to the appropriate size according to their age 5) 
food hygiene for cooks; having health check before cooking every year and organizing training to educate 
food safety every 4 months, having clean uniform according to good hygienic principles and wash hands 
every time before starting work 6) packaging developed by providing standardized food containers with a 
tight lid to reduce contamination of cooked food and 7) transportation;  using a conveyor to load food into 
containers, covered with cloth bags to prevent dust from contaminating again and transported into food 
transport vehicles. 
 
 Keywords: Development, School Lunch Management, Food Safety 
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บทนำ 
 เด็กวัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างเต็ม
ศักยภาพ การได้รับอาหารและโภชนาการที่ดีจึงเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และต้องได้รับอาหาร
ทั้ง 3 มื้อและอาหารว่างเพียงพอ ทั้งปริมาณอาหารที่หลากหลาย และสารอาหารที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในระดับ
ประถมศึกษาอยู่ในโรงเรียนมากกว่า 7 ชั่วโมง อาหารกลางวันจึงมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ, 2557) การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กไทยคำนึงถงึ
ปริมาณ คุณค่าทางโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัยเป็นสำคัญ (สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา , 2559) ความปลอดภัยอาหารคือ สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene 
Practice : GHP) หมายถึง หลักเกณฑ์การจัดการและควบคุมปัจจัย 7 ประการ ที่เป็นสาเหตุให้อาหารถูกปนเปื้อน ได้แก่ ผู้
สัมผัสอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร การขนส่ง วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร การปรุงอาหาร และ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้การผลิตอาหารมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู ้บริโภค (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่
ชาติ,2553) อาการผิดปกติหรือการเจ็บป่วยกับระบบทางเดินอาหารของคนเราเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือ
อาหารที่เป็นอันตราย โดยอันตรายของอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น  3 กลุ่มใหญ่ 1. อันตรายทางด้านกายภาพ 2. อันตราย
ทางด้านเคมี 3. อันตรายทางด้านชีวภาพ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553 )โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายมีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 484 คนต่อวัน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 1กรกฏาคม 2564) การจัดการอาหารให้มีสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้ได้อาหารมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ต่อนักเรียนถือว่า
เป็นสิ่งที่จำเป็นในโรงเรียน ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรับประทานอาหารที่ปลอดภัยตามหลักคุณค่าทางโภชนาการตามวัยสง่ผลดตี่อ
สุขภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 7 ปัจจัย 
(Good Hygiene Practice : GHP)  แบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากรผู้ปรุงประกอบอาหาร นักเรียน 
เกษตรกรและผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เข้ารว่มโครงการอาหารกลางวัน นำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยของอาหารได้
ในที่สุด 

วิธีดำเนินการ 
 การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  ประชากรที่ศึกษา 
  ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบดูแลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บุคลากรผู้
ประกอบอาหารและบริการอาหาร ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 55 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง   
   กลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาการจดัการโครงการอาหารกลางวันแบบมสี่วนร่วมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประกอบด้วยผูร้ับผดิชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหาร จำนวนท้ังสิ้น 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ  แบบสัมภาษณ์เรื่อง หลักสุขลกัษณะที่ดีในการผลติอาหารและเครื่องดื่ม และการเสวนากลุม่ 
  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) ศึกษาและสำรวจบริบทชุมชนในพื้นที่วิจัย เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย 
  2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสร้างเครื่องมือการวิจัย พัฒนาเครื่องมือและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
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       3) ศึกษาบริบทกระบวนการจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสถานการณ์การจัดการโครงการอาหารกลางวัน ณ พ้ืนท่ีทำงาน  
  4) นำผลจากการศึกษาข้ันตอนท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อนำไปปฏิบัติในข้ันตอนต่อไป 
       5) พัฒนาโครงการอาหารกลางวันตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 7 ปัจจัย  
  6) ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน เก็บรวบรวมข้อมูล ครู นักเรียน  
   7) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงาน  
  8) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ข้อเสนอแนะ และนำข้อค้นพบที่ได้นำมาขยายผลสู่การพัฒนาใน
พื้นที่โรงเรียนอื่นต่อไป   
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา การจัดการอาหารกลางวันและการพัฒนา 
ความปลอดภัยอาหารกลางวันของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย                    

 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 กระบวนการศึกษากระบวนการจัดการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย บริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนเป็นผู้ดูแล
โครงการอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินดูแลเรื่องงบประมาณการเบิกจ่ายค่าอาหารกลาววันตามจำนวนนักเรียนในแต่
ละเทอม และทางโรงเรียนได้จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว)เป็นผู้ดำเนินงานประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวันตาม
จำนวนนักเรียน 
 การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารกลางวันในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามหลัก 7 ปัจจัย (Good Hygiene Practice: GHP) ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ปัจจัยด้านวัตถุดิบใช้ผลิตอาหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต วัตถุดิบมาจากหลายพื้นที่ยากต่อการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยและรายการอาหารกลางวันรสชาติอาหารยังไม่คงท่ี  หลังการพัฒนาร่วมกัน ได้คัดเลือก
วัตถุดิบประเภทผักจากผู้ผลิตที่ได้ใบรับรองมาตรฐานกรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์เนื้อสัตว์ใช้จากแหล่งที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน เครื่องปรุงรสเน้นเครื่องปรุงรสที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับอาหารว่างสั่งจากผู้ผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยไม่ใส่
สารกันบูด ทำสดใหม่ ทุกวัน ส่งผลให้อาหารกลางวันมีความปลอดภัยมากขึ้นลดการปนเปื้อนสารพิษที่เจือปนในอาหาร การ
พัฒนากระบวนการรับวัตถุดิบพบว่า ผู ้ประกอบอาหารมีการตรวจสอบตามรายการวัตถุดิบ สั ่งซื ้อผ่านระบบการสื่อสาร
ออนไลน์กับผู้ประกอบการ กำหนดเวลานัดหมายการส่งมอบวัตถุดิบในตอนเช้าของวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี โดยการสั่ง 
วัตถุดิบล่วงหน้าก่อน 2-3 วันเน้นวัตถุดิบตามฤดูกาล เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในปริมาณที่ใช้ในแต่ละวัน ที่จดัซื้อตามรายการอาหารในแต่ละเดือนยึดตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับนักเรียนในแต่
ละช่วงวัย รายการอาหารไม่ซ้ำกันใน 1 เดือน แก้ปัญหาการจัดวัตถุดิบไม่เพียงพอในแต่ละวัน อาหารว่างช่วงบ่ายเป็นขนมอบ
สลับกับ นมจืด นมเปรี้ยว นมช็อกโกแลต นมถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มพลังงานให้นักเรียนทดแทนพลังงานที่ใช้ในการเรียนหรือการ
ทำกิจกรรมระหว่างวัน 
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       3) ศึกษาบริบทกระบวนการจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสถานการณ์การจัดการโครงการอาหารกลางวัน ณ พ้ืนท่ีทำงาน  
  4) นำผลจากการศึกษาข้ันตอนท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อนำไปปฏิบัติในข้ันตอนต่อไป 
       5) พัฒนาโครงการอาหารกลางวันตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 7 ปัจจัย  
  6) ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน เก็บรวบรวมข้อมูล ครู นักเรียน  
   7) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงาน  
  8) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ข้อเสนอแนะ และนำข้อค้นพบที่ได้นำมาขยายผลสู่การพัฒนาใน
พื้นที่โรงเรียนอื่นต่อไป   
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา การจัดการอาหารกลางวันและการพัฒนา 
ความปลอดภัยอาหารกลางวันของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย                    

 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 กระบวนการศึกษากระบวนการจัดการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย บริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนนักเรียนเป็นผู้ดูแล
โครงการอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินดูแลเรื่องงบประมาณการเบิกจ่ายค่าอาหารกลาววันตามจำนวนนักเรียนในแต่
ละเทอม และทางโรงเรียนได้จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว)เป็นผู้ดำเนินงานประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวันตาม
จำนวนนักเรียน 
 การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารกลางวันในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามหลัก 7 ปัจจัย (Good Hygiene Practice: GHP) ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ปัจจัยด้านวัตถุดิบใช้ผลิตอาหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต วัตถุดิบมาจากหลายพื้นที่ยากต่อการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยและรายการอาหารกลางวันรสชาติอาหารยังไม่คงที่  หลังการพัฒนาร่วมกัน ได้คัดเลือก
วัตถุดิบประเภทผักจากผู้ผลิตที่ได้ใบรับรองมาตรฐานกรมการเกษตร เกษตรอินทรีย์เนื้อสัตว์ใช้จากแหล่งที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน เครื่องปรุงรสเน้นเครื่องปรุงรสที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับอาหารว่างสั่งจากผู้ผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยไม่ใส่
สารกันบูด ทำสดใหม่ ทุกวัน ส่งผลให้อาหารกลางวันมีความปลอดภัยมากขึ้นลดการปนเปื้อนสารพิษที่เจือปนในอาหาร การ
พัฒนากระบวนการรับวัตถุดิบพบว่า ผู ้ประกอบอาหารมีการตรวจสอบตามรายการวัตถุดิบ สั ่งซื ้อผ่านระบบการสื่อสาร
ออนไลน์กับผู้ประกอบการ กำหนดเวลานัดหมายการส่งมอบวัตถุดิบในตอนเช้าของวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี โดยการสั่ง 
วัตถุดิบล่วงหน้าก่อน 2-3 วันเน้นวัตถุดิบตามฤดูกาล เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้เพียงพอต่อความ
ต้องการในปริมาณที่ใช้ในแต่ละวัน ที่จดัซื้อตามรายการอาหารในแต่ละเดือนยึดตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับนักเรียนในแต่
ละช่วงวัย รายการอาหารไม่ซ้ำกันใน 1 เดือน แก้ปัญหาการจัดวัตถุดิบไม่เพียงพอในแต่ละวัน อาหารว่างช่วงบ่ายเป็นขนมอบ
สลับกับ นมจืด นมเปรี้ยว นมช็อกโกแลต นมถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มพลังงานให้นักเรียนทดแทนพลังงานที่ใช้ในการเรียนหรือการ
ทำกิจกรรมระหว่างวัน 
 
  
 
 
 

 ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางรายการอาหารโครงการอาหารกลางวันประจำ 1 เดือนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  

 
2) ปัจจัยด้านสถานที่โรงอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร โครงสร้าง วัสดุ สิ่งแวดล้อมอาคารการผลิตอาหารกลางวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.พื้นที่ประกอบอาหารจะเป็นห้องที่แยกออกจากพื้นที
ให้บริการอาหารกลางวัน ก่อนการพัฒนามีโครงสร้างบางส่วนชำรุดเช่นกระเบื้องเสียหายและไม่สะอาด หลังการพัฒนา
โรงเรียนได้ปรับแก้พื้นกระเบื้องที่ชำรุด หลอดไฟฟ้าที่ชำรุดหลังพัฒนา เปลี่ยนหลอดไฟใหม่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน 
อ่างล้างภาชนะชำรุดหลังพัฒนาเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ ลดการหมักหมมของเศษอาหาร บ่อบำบัดน้ำเสียมีการตรวจเช็คการใช้
งานอย่างสม่ำเสมอ หลังคาที่มีฝุ่นหยักไหย่ และเครื่องระบายอากาศ ทำความสะอาดทุกอาทิตย์ ส่งผลใหพ้ื้นที่ประกอบอาหาร
มีความปลอดภัยและทำความสะอาดได้มากขึ้นลดการปนเปื้อนตกหล่นในอาหาร 2.พื้นที่โรงอาหารกลางวันที่ให้นักเรียนในแต่
ละชั้นมารับประทานอาหารกลางวันพ้ืนท่ีโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก การรับประทานอาหารกลางวันก่อนท่ีไวรัสโควิด-19 แพร่
ระบาด นักเรียนมารับประทานอาหารกลางวันจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 11.00 น. เด็กเตรียมอนุบาล อนุบาล  
ช่วงที่ 2 เวลา 11.30 ชั้น ป.1-ป.3 ช่วงที่ 3 เวลา 12.00 ชั้น ป.4-ป.6  หลังการพัฒนาร่วมกันในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่
ระบาด ทางโรงเรียนกับทีมวิจัยการวางแผนร่วมป้องกันตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโดยจัดพื้นท่ีรับประทานอาหารโดยเว้น

สัปดาห ์ วัน รายการอาหาร อาหารว่าง สัปดาห ์ วัน รายการอาหาร อาหารว่าง 

1 

จันทร์ ข้าวสวย / ผัดกะหล่ำหมูไส้กรอก 
/ กล้วยน้ำว้า 

นมจืด  
 
 
 
3 

จันทร์ ข้าวสวย / ผักกาดจอ/ 
กล้วยนำ้วา้ 

นมเปรี้ยว 

อังคาร ลาบเมือง/ผักสด  เค้กกล้วยหอม อังคาร ข้าวไก่ทอด/นำ้ซุปผัก เค้กส้ม 
พุธ ข้าวซอยไก ่/ บวชฟกัทอง นมเปรี้ยว พุธ น้ำเง้ียว / ลอดช่อง

แตงไทย 
นมช็อกโกแลต 

พฤหัสบด ี ข้าวผัด/น้ำซุปผัก ขนมปุยฝ้าย พฤหัสบด ี ข้าวสวย / ผัดผักรวม
ใส่หมู  

เค้ก 
ฟอยทอง 

ศุกร ์ ข้าวสวย / แกงเขียวหวานไก ่/ 
ผลไม้ 

นมช็อกโกแล็ต ศุกร ์ ข้าวสวย / ต้มจืดหมู
เด้ง/  ผลไม้ 

นมถั่วเหลือง 

2 

จันทร์ ข้าวสวย / ต้มหมูใส่ฟักเขยีว / 
กล้วยนำ้วา้  

นมถั่วเหลือง  
 
    4 

จันทร์ ข้าวสวย / ต้มข่าไก่
กะทิ / กล้วยน้ำว้า 

นมจืด 

อังคาร ข้าวสวย / ไข่คน / น้ำซุป ขนมปังลูกเกด อังคาร ข้าวปลาทอด/น้ำซุป ขนมปังเนย
กรอบ 

พุธ ราดหน้าไก่ / สาคูข้าวโพด
น้ำกะท ิ

นมสดจืด พุธ บะหมี่ราดซอส /
เฉาก๊วยนมสด 

นมเปรี้ยว 

พฤหัสบด ี ข้าวสวย / แกงเผ็ดหมูเด้ง  เค้กส้ม พฤหัสบด ี ข้าวสวย /ไข่พะโล ้ ขนมปุยฝ้าย 
ศุกร ์ ข้าวมันไก่ / (ผลไม้ตามฤดูกาล) นมเปรี้ยว ศุกร ์ ข้าวสวย / หมูหวาน /  

ผลไม้ 
นมช็อกโกแลต 

5 

จันทร์ ข้าวสวย / ไก่ผัดขิง/ กลว้ยน้ำว้า นมช็อกโกแลต     
อังคาร ข้าวขาหมู   ขนมปังใส้กรอก     
พุธ ก๋วยเต๋ียวน้ำใส /กล้วยบวชชี นมถั่วเหลือง     
พฤหัสบด ี ข้าวสวย /ต้มขา่ไก่  คุกกี้    
ศุกร ์ ข้าวสวย /ผัดผักรวมใส่หมู/  

ผลไม้ 
นมจืด    
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ระยะห่าง และบรรจุอาหารใส่ในกล่องสแตนมีฝาปิดมิดชิดและบริการให้นักเรียนตามห้องเรียนในชั้น ป.5 - ป.6 ตามตาราง
เรียนเพื่อลดการรับประทานอาหารร่วมกันป้องกันการแพร่เช้ือโรค ให้นักเรียนมีความปลอดภัยมากขึน้ 
 
 
 
 
 
                                                      

   ภาพที ่1. สถานท่ีผลิตอาหารหลังพัฒนา 
3) ปัจจัยด้านภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ มีความชำรุดภาชนะและจัดเก็บไม่เป็นหมวดหมู่หลังการพัฒนามีการซ่อมแซม 

จัดซื้อ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่มากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานสามารถหยิบจับได้ง่ายและใช้อุปกรณ์ตามลักษณะงาน
เหมาะสมมากข้ึน และถาดอาหารจัดเก็บในตู้มีประตูปิดมิดชิดป้องกันฝุ่นและแมลงส่งผลให้ถาดอาหารมีความสะอาดปลอดภัย
มากขึ้น 

 
 
 
             
                                                        

 ภาพที ่2. ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใส่อาหารแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
  4) ปัจจัยด้านการปรุงประกอบอาหาร การประกอบอาหารหลังการพัฒนาผู้ประกอบอาหารมีการช่ังตวงวัด ส่งผลให้
รสชาติอาหารมีความสม่ำเสมอ การเตรียมผักจะคัดแยกผัก ล้างทำความสะอาด จากนั้นหั่น ซอย การหั่น ซอย ตามช่วงวยัได้
อย่างเหมาะสม เนื้อสัตว์จะจัดเก็บในตู้แช่แข็งทุกครั้ง ก่อนประกอบอาหารนำออกมาจากตู้แช่แข็งออกมาแช่ในตู้แช่เย็นตาม
จำนวนที่เพียงพอในแต่วัน ล้างทำความสะอาดลดการเน่าเสียของเนื้อสัตว์และยังคงคุณค่าทางโภชนการ 
  5) ปัจจัยด้านสุขลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หลังการพัฒนา ผู้ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สาธิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมากขึ้นจากการอบรมความปลอดภัยด้านอาหาร 4 เดือน ต่อ1 
ครั้ง ผู้วิจัยได้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงดังนี้ การแต่งกายที่สะอาดโดยแต่ละวันจะเน้นใส่เสื้อสีขาว และคลุมด้วยผ้ากันเปื้อนที่
สะอาด สวมแมส ใส่หมวกคลุมผมตาข่าย สามารถคลุมเส้นผมตลอดใบหู สวมถุงมือเมื่อสัมผัสอาหารที่พร้อมรับประทาน มีการ
เปลี่ยนใช้รองเท้าเฉพาะบริเวณที่ใช้เฉพาะในบริเวณห้องครัวเป็นรองเท้าเป็นแบบหุ้มด้านหน้าและส้นรองเท้าสะดวกต่อประอบ
อาหาร ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่เครือ่งประดับดูแลสุขอนามัยของมือและเลบ็ให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนประกอบอาหารจะล้างมือทุก
ครั้งจากการแนะนำให้ผู้ประกอบอาหารไปผลตรวจโรคติดต่อทางอาหาร ผู้ประกอบการไปตรวจทุกคนไม่พบโรคติดต่อทาง
อาหาร และผู้ประกอบอาหารได้รับฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  
 
 
 
                      
 
                                       
                                              ภาพที ่3. การแต่งกายผู้ประกอบอาหาร 
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ระยะห่าง และบรรจุอาหารใส่ในกล่องสแตนมีฝาปิดมิดชิดและบริการให้นักเรียนตามห้องเรียนในชั้น ป.5 - ป.6 ตามตาราง
เรียนเพื่อลดการรับประทานอาหารร่วมกันป้องกันการแพร่เช้ือโรค ให้นักเรียนมีความปลอดภัยมากขึน้ 
 
 
 
 
 
                                                      

   ภาพที ่1. สถานท่ีผลิตอาหารหลังพัฒนา 
3) ปัจจัยด้านภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ มีความชำรุดภาชนะและจัดเก็บไม่เป็นหมวดหมู่หลังการพัฒนามีการซ่อมแซม 

จัดซื้อ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่มากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานสามารถหยิบจับได้ง่ายและใช้อุปกรณ์ตามลักษณะงาน
เหมาะสมมากข้ึน และถาดอาหารจัดเก็บในตู้มีประตูปิดมิดชิดป้องกันฝุ่นและแมลงส่งผลให้ถาดอาหารมีความสะอาดปลอดภัย
มากขึ้น 

 
 
 
             
                                                        

 ภาพที ่2. ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใส่อาหารแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
  4) ปัจจัยด้านการปรุงประกอบอาหาร การประกอบอาหารหลังการพัฒนาผู้ประกอบอาหารมีการช่ังตวงวัด ส่งผลให้
รสชาติอาหารมีความสม่ำเสมอ การเตรียมผักจะคัดแยกผัก ล้างทำความสะอาด จากนั้นหั่น ซอย การหั่น ซอย ตามช่วงวยัได้
อย่างเหมาะสม เนื้อสัตว์จะจัดเก็บในตู้แช่แข็งทุกครั้ง ก่อนประกอบอาหารนำออกมาจากตู้แช่แข็งออกมาแช่ในตู้แช่เย็นตาม
จำนวนที่เพียงพอในแต่วัน ล้างทำความสะอาดลดการเน่าเสียของเนื้อสัตว์และยังคงคุณค่าทางโภชนการ 
  5) ปัจจัยด้านสุขลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หลังการพัฒนา ผู้ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สาธิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมากขึ้นจากการอบรมความปลอดภัยด้านอาหาร 4 เดือน ต่อ1 
ครั้ง ผู้วิจัยได้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงดังนี้ การแต่งกายที่สะอาดโดยแต่ละวันจะเน้นใส่เสื้อสีขาว และคลุมด้วยผ้ากันเปื้อนที่
สะอาด สวมแมส ใส่หมวกคลุมผมตาข่าย สามารถคลุมเส้นผมตลอดใบหู สวมถุงมือเมื่อสัมผัสอาหารที่พร้อมรับประทาน มีการ
เปลี่ยนใช้รองเท้าเฉพาะบริเวณที่ใช้เฉพาะในบริเวณห้องครัวเป็นรองเท้าเป็นแบบหุ้มด้านหน้าและส้นรองเท้าสะดวกต่อประอบ
อาหาร ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่เครือ่งประดับดูแลสุขอนามัยของมือและเลบ็ให้สะอาดอยู่เสมอ ก่อนประกอบอาหารจะล้างมือทุก
ครั้งจากการแนะนำให้ผู้ประกอบอาหารไปผลตรวจโรคติดต่อทางอาหาร ผู้ประกอบการไปตรวจทุกคนไม่พบโรคติดต่อทาง
อาหาร และผู้ประกอบอาหารได้รับฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  
 
 
 
                      
 
                                       
                                              ภาพที ่3. การแต่งกายผู้ประกอบอาหาร 

 
  6) ปัจจัยด้านการบรรจุอาหาร การพัฒนาการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต การจัดวัตถุดิบ
ของแห้งในภาชนะปิดสนิทเช่นขวดโหลแก้ว กล่องพลาสติก ตะกร้า จัดเก็บในตู้เก็บวัตถุดิบของแห้งแยกประเภท วัตถุดิบสดผัก
และผลไม้จัดเก็บหลังจากคัดแยกของที่เน่าเสียออก ล้างทำความสะอาดจัดเก็บใสกล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ใส่ตู้แช่เย็น
สำหรับแช่ผักและผลไม้ ประหยัดเวลารวดเร็วในการใช้งาน  วัตถุดิบเนื้อสัตว์ นำไปแช่ในตู้แช่แข็งเพื่อถนอมอาหารป้องกัน
อาหารเน่าเสีย ก่อนนำมาประกอบอาหารนำเนื้อสัตว์ใส่ในตู้แช่เย็นให้น้ำแข็งละลาย หั่น ซอย แยกเนื้อสัตว์เป็นส่วนๆ ส่งผลให้
สะดวกต่อการนำไปประกอบอาหารในนักเรียนในแต่ละช่วงวัยได้รวดเร็วประหยัดเวลา 
  7) ปัจจัยด้านการขนส่งอาหาร วัตถุดิบประเภทผักจัดส่งวางหลังรถกระบะไม่มีการปกคลุมหลังการพฒันาแนะนำให้
ผู้ผลิตนำผักให้ภาชนะหรือพลาสตกิใสแยกประเภทและปกคลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง การขนส่งอาหาร
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ภาพที่ 4. การขนส่งลำเรียงอาหารไปยังจุดรับประทานอาหาร 
 

 กระบวนการจัดการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบริหารการ
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อุดรธานี พบว่า ผลของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขาภิบาลอาหารได้ดีขึ้น 
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การจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยตนเอง มีกระบวนการพัฒนาด้านความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่แหล่งที่มาวัตถุดิบที่
ปลอดภัย ทั้ง7ปัจจัย(Good Hygiene Practice : GHP)ได้แก่) 1) วัตถุดิบจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับ
การรับรองความปลอดภัยและใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล คัดแยกเวัตถุดิบตามหมวดหมู่ จัด เก็บในพื้นที่ที ่เหมาะสม และจัด
ทำอาหารตามรายการอาหารต้นแบบ 2) อาคารสถานที่พื้นที่ประกอบอาหาร มีการพัฒนาโดยจัดวาง ผังระบบห้องปฏิบัติ
อาหาร ให้มีความสะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน 3) ภาชนะอุปกรณ์ มีการควบคุม ดูแล ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้
งาน จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 4) การประกอบอาหาร ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดไว้ มีการชั่ง ตวง วัด หั่น ซอย 
วัตถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมตามช่วงวัย5) สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร มีการตรวจสุขภาพ ก่อนการทำอาหาร ทุกปี และ
จัดอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยด้านอาหาร ทุก ๆ 4 เดือน มีการแต่งกายสะอาดตามหลักสุขลักษณะที่ดี ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ทุกครั้งมีการล้างมือ 6)บรรจุภัณฑ์ พัฒนาโดยการจัดหาภาชนะบรรจุอาหาร ที่ได้มาตรฐาน มีฝาปิดมิดชิด ลดการปนเปื้อนของ
อาหารปรุงสุก 7) ขนส่งลำเลียง ขนส่งโดยใช้คนลำเลียงตักอาหารใส่ภาชนะปิดฝาใส่ถุงผ้าป้องกันฝุ่นละอองปนเปื้อนซ้ำ และ 
ลำเลียง ลงรถขนส่งอาหาร 
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การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

เมลสิสา ยอดขยัน1*  และอุมาพร มุณีแนม2  

บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มท่องเที่ยวมูลค่าสูง ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจึงควรทราบถึงระดับความพร้อมและศักยภาพด้านอาหารของตนเอง 
เพื่อที่จะสามารถวางแผนให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพได้ บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ส าหรับการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ใช้วิธีการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา และจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบ
การประเมิน โดยเครื่องมือพัฒนามาจาก 2 แหล่งหลักคือ การก าหนดตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ข้อค าถามจากแบบประเมินมาตรฐาน
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(2) มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 ข้อ (3) การบริการนักท่องเที่ยว 15 ข้อ และ (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
10 ข้อ จากนั้นทดสอบหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ผลลัพธ์เฉลี่ย 0.91 จ านวน 66 ข้อ ทดลองเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการ 
ครอนบาค (Cronbach Method) ได้ผลลัพธ์ 0.98 ดังนั้น เครื่องมือแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นนี้จึงสามารถน าไปใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่นได้  
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ความพร้อมชุมชน การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารท้องถิ่น 
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Abstract 
Gastronomic tourism is one of the economic strategies of high-value tourism and being used as a 

tool to stimulate the economy at all levels. Thus, the provider should know their readiness level and 
potential of food operation in order to serving tourist efficiency. This paper aims to develop a research tool 
for assessing the readiness level of community-based tourism operating the local food for promoting 
gastronomic tourism. The study collected and reviewed data from relevant documents, analyzed the 
contents, and sorted data to be an assessment framework. The tool was developed and modified from two 
main sources; firstly, an evaluation of food service standard for tourism and; secondly, the criteria for 
Thailand's community-based tourism development. The result of tool development was questionnaires, 
divided into three parts: Part 1, general information of respondents, Part 2, general information of 
community local food service, and Part 3, readiness level assessment of community-based tourism 
operating local food in four aspects of 70 indicators as follows: (1) 16 indicators of community resource and 
environmental management, (2) 29 indicators of food and safety quality, (3) 15 indicators of service quality, 
and (4) 10 indicators of activities quality. After that, the tool validity was tested by determining the Index 
of Congruence (IOC) from three experts, and the average result was 0.91 with 66 indicators succeed; the 
reliability test with Cronbach method from try-out resulted at 0.98. Therefore, this assessing tool 
development can be used as questionnaires to assess the readiness level of community-based tourism 
operating local food.  
 
Keywords: Community-Based Tourism, Community Readiness, Assessment Tool Development, Gastronomy 
Tourism, Local Food 

บทน า (Introduction) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาหารถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นองค์ประกอบส าคัญ
อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ผสานด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และเรื่องราวที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การเดินทางเพื่อลิ้มรสอาหารท้องถิ่นเป็นการน าผู้คนและประเพณีมาใกล้ชิดกันมากขึ้น ท าให้
เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเมื่อน ามาเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวจึงก่อเกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อาหารขึ้น จากข้อมูลของ World Food Travel Association [WFTA] [1] ระบุว่าความพยายามในการส่งเสริมด้านการตลาด
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารได้รับความนิยมมากข้ึนจนกลายเป็นแรงจูงใจหลักในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง  ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะเริ่มใช้เวลา และเงินมากขึ้นกับการมองหาอาหารท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละที่ที่เดินทางไป  การได้
สัมผัสอาหารท่ีแตกต่างเป็นเสมือนการเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Experiential Tourism ซึ่ง
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3 
 

สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันท่ีต้องการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นแบบจริงแท้ (Local 
Experience) [2]  

การเปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารทั่วไปสู่การบริโภคเชิงประสบการณ์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agriculture Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ได้ [2] จุดหมายปลายทางหลายแห่งจึงได้
ปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ซึง่จากข้อมูลรายได้ภาคการท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรกของไทยในปี 2562 พบว่ามาจากธุรกิจที่พัก 28.48% สินค้าหรือของ
ที่ระลึก 24.30% อาหารและเครื่องดื่ม 21.16% โดยค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนั้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ใช้จ่ายเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ [3] ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนนั้น เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวท้ังการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ และการดูแล
รักษาทรัพยากรของชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเป็นตัวบ่งช้ีถึง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของชุมชน [4] หากแต่การพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในมิติของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นยังเป็นไปในลักษณะของการพัฒนาแบบองค์รวม ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เครื่องมือก าหนดมาตรฐานต่างๆ เป็นแนวทางให้ชุมชนได้ถือปฏิบัติ เช่น มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ในส่วนของแนว
ทางการปฏิบัติด้านการอาหารนั้นพบว่า มาตรฐานที่ก าหนดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดังเช่น
มาตรฐานการบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว [5] มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว [6] รวมไปถึงมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” ของกรมอนามัย [7] นั้น เป็นการก าหนดมาตรฐานในบริบทของร้านอาหาร แต่
ส าหรับการจัดการอาหารท้องถิ่นภายใต้บริบทของชุมชน ยังมีปัจจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเกี่ยวข้องด้วย 
ที่ต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในทุนทรัพยากรทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม [8] การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ชุมชนในฐานะผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติด้านอาหารให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การทราบถึงศักยภาพและระดับความพร้อมด้านอาหารของชุมชนจะช่วยให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และช่วยยกระดับการท่องเที่ยว
ของชุมชนได้  

ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัยส าหรับการประเมินระดับความพร้อมของชุมชน
ท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ (1) เพื่อศึกษา
กรอบการประเมินและตัวช้ีวัดในการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น (2) เพื่อ
สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น 

วิธีการวิจัย (Methods) 

 วิธีการวิจัยในบทความฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. การศึกษากรอบการประเมินและตัวชี้วัดในการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเท่ียวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 

ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยมุ่งเน้นประเด็น
การให้บริการอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้บริบทของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อจัดความส าคัญ จัดกลุ่มข้อมูลและสรุปประเด็นส าหรับพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบประเมินระดับความ
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พร้อมของชุมชนในการให้บริการอาหารท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว พิจารณาจากองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร แล้วจึงน ามาก าหนดเป็นกรอบในการพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับใช้ประเมินระดับความพร้อมของชุมชน 4 ด้านคือ (1) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (2) มาตรฐาน
อาหารและความปลอดภัย (3) การบริการนักท่องเที่ยว และ (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การก าหนดตัวช้ีวัดใช้
เอกสารหลักที่ทบทวนเพ่ือน ามาพัฒนาเครื่องมือประเมินมาจาก 2 แหล่งคือ (1) มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2556 [9] และ (2) เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [10] โดยพิจารณาคัดเลือก
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 4 ด้านข้างต้น มาประยุกต์เป็นข้อค าถามส าหรับสร้างเครื่องมือการประเมิน 
2. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินในกรณีบทความฉบับนี้คือ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research 
tool) เพื่อใช้ประเมินถึงระดับความพร้อมของชุมชนในการให้บริการอาหารท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว ใช้วิธีการดัดแปลงและ
ปรับปรุง (Modified) [11] ตัวช้ีวัดจากมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ.  2556 ควบคู่กับเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ท่ีมุ่งเน้นถึงความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรและความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินที่ ก าหนดขึ้น 4 ด้านคือ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย การบริการนักท่องเท่ียว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด โดยออกแบบเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และก าหนดข้อค าถาม
ในรูปแบบของแบบเลือกตอบ มีการวัดระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นท า
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 2 วิธี คือการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) เงื่อนไขการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อค าถามที่ใช้ได้ต้องมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป [12] หลังจากปรับปรุงเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยทดลองเก็บข้อมูล (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องภายใน (Coefficient of Internal Consistency) ด้วยวิธีการครอนบาค (Cronbach 
Method) [13] ซึ่งจะต้องได้ผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 0.7 จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 

1. ผลการศึกษากรอบการประเมินและตัวชี้วัดในการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถจัดกลุ่มจ าแนกองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนเพื่อเป็นตัวแปรในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนในการให้บริการ
อาหารท้องถิ่นได้ 4 ด้านคือ  

1) ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน  (Community Resource and Environment 
management) คือความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ครอบคลุมที่มาของแหล่ง
อาหาร การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นถิ่นรวมไปถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริโภค 
ซึ่งการศึกษาของปวิธ ตันสกุล [14] ได้สรุปแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนโดยให้ใช้วัตถุดิบ
ที่มีเฉพาะถิ่นให้เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ เพื่อสร้างส ารับอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน และให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้รู้สึกหวงแหน และเห็นคุณค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่น ซึ่งใน
มิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนนั้นจะเป็นความเช่ือมโยงระหว่างอาหารท้องถิ่นกับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

837

4 
 

พร้อมของชุมชนในการให้บริการอาหารท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว พิจารณาจากองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร แล้วจึงน ามาก าหนดเป็นกรอบในการพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับใช้ประเมินระดับความพร้อมของชุมชน 4 ด้านคือ (1) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (2) มาตรฐาน
อาหารและความปลอดภัย (3) การบริการนักท่องเที่ยว และ (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การก าหนดตัวช้ีวัดใช้
เอกสารหลักที่ทบทวนเพ่ือน ามาพัฒนาเครื่องมือประเมินมาจาก 2 แหล่งคือ (1) มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 
พ.ศ. 2556 [9] และ (2) เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [10] โดยพิจารณาคัดเลือก
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 4 ด้านข้างต้น มาประยุกต์เป็นข้อค าถามส าหรับสร้างเครื่องมือการประเมิน 
2. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินในกรณีบทความฉบับนี้คือ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research 
tool) เพื่อใช้ประเมินถึงระดับความพร้อมของชุมชนในการให้บริการอาหารท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว ใช้วิธีการดัดแปลงและ
ปรับปรุง (Modified) [11] ตัวช้ีวัดจากมาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ.  2556 ควบคู่กับเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ท่ีมุ่งเน้นถึงความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรและความอยู่ดีมีสุข
ของคนในชุมชน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินที่ ก าหนดขึ้น 4 ด้านคือ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย การบริการนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด โดยออกแบบเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และก าหนดข้อค าถาม
ในรูปแบบของแบบเลือกตอบ มีการวัดระดับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นท า
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 2 วิธี คือการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) เงื่อนไขการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อค าถามที่ใช้ได้ต้องมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป [12] หลังจากปรับปรุงเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยทดลองเก็บข้อมูล (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้การหา
ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องภายใน (Coefficient of Internal Consistency) ด้วยวิธีการครอนบาค (Cronbach 
Method) [13] ซึ่งจะต้องได้ผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 0.7 จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion) 

1. ผลการศึกษากรอบการประเมินและตัวชี้วัดในการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถจัดกลุ่มจ าแนกองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชนเพื่อเป็นตัวแปรในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนในการให้บริการ
อาหารท้องถิ่นได้ 4 ด้านคือ  

1) ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน  (Community Resource and Environment 
management) คือความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ครอบคลุมที่มาของแหล่ง
อาหาร การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นถิ่นรวมไปถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริโภค 
ซึ่งการศึกษาของปวิธ ตันสกุล [14] ได้สรุปแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนโดยให้ใช้วัตถุดิบ
ที่มีเฉพาะถิ่นให้เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ เพื่อสร้างส ารับอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน และให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้รู้สึกหวงแหน และเห็นคุณค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่น ซึ่งใน
มิติของการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนนั้นจะเป็นความเช่ือมโยงระหว่างอาหารท้องถิ่นกับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

5 
 

ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
การวางแผนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดการบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่เกินความ
จ าเป็น รวมถึงการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตและการจัดการขยะอาหารจากการบริโภค ( Food Waste 
Management) จะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนได้ 

2) ด้านมาตรฐานอาหารและความปลอดภัย (Food Quality & Safety) มุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะของอาหาร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปรุงหรือประกอบอาหาร  ซึ่งผล
การศึกษาของ Carvache-Franco et al. [15] ได้ระบุว่ารสชาติและคุณภาพของอาหารคือสิ่งท่ีผู้มาเยือนให้ความส าคัญมาก
ที่สุด และมีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า  

3) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว (Service Quality) คุณภาพการบริการ คือความสามารถในการส่งมอบการบริการ
ให้ตรงตามความต้องการหรือเกินกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการในที่นี้คือนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ภายใต้กรอบการประเมินที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ให้ความส าคัญกับความเอาใจใส่ในการบริการ (Service Mind) ที่ครอบคลุมถึงการ
ต้อนรับ ความสามารถในการสื่อสาร การให้ข้อมูล ตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบด้านมาตรฐาน
อาหารและความปลอดภัย และมาตรฐานการบริการ ถือเป็นประเด็นหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ดัง
ผลการวิจัยของ พนัชกร สิมะขจรบุญ [16] ทีไ่ด้ประเมินศักยภาพร้านอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

4) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Activities Quality) ภายใต้กรอบการประเมินนี้มุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดใจที่นักท่องเที่ยวน ามาพิจารณาในการเลือกจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับความสนใจด้านอาหารในระดับสูง ซึ่งการศึกษาของเบญจมาภรณ์ ช านาญฉา [17] ระบุว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ตั้งใจเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจเพื่อรับประทานอาหารและท ากิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งผลิตอาหาร การเรียนท าอาหาร สอดคล้องกับผลการศึกษาการสร้างอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น
และกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวต้องการมีส่วน
ร่วมในการท าอาหาร และชมการท าอาหารพื้นถิ่นของผู้ประกอบการที่พักอาศัย  [18] ดังนั้น หากชุมชนมีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม จะถือเป็นข้อได้เปรียบและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น  

ดังนั้น ในบทความฉบับนี้จึงออกแบบเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพร้อมของชุมชนภายใต้
กรอบการจัดการ 4 ด้านข้างต้น โดยใช้ตัวช้ีวัดจากเกณฑ์มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ.2556 และเกณฑ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ประยุกต์เป็นข้อค าถาม ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการประเมินทั้ง 2 
เกณฑ์ เป็นเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจึงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถครอบคลุมตามกรอบ
การประเมินที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1: กรอบการพัฒนาเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น 

กรอบการประเมิน 
เกณฑ ์

การจัดการ
ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมชมุชน 

มาตรฐานอาหาร
และความ
ปลอดภัย 

การบริการ
นักท่องเท่ียว 

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิง

อาหาร 
มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว พ.ศ.2556 [9] 

✓✓ 
(5 ตัวช้ีวัด) 

✓✓ 
(29 ตัวช้ีวัด) 

✓✓ 
(11 ตัวช้ีวัด) 

 
- 

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของประเทศไทย พ.ศ.2562 [10] 

✓✓ 
(11 ตัวช้ีวัด) 

 
- 

✓✓
(4 ตัวช้ีวัด) 

✓✓
(10 ตัวช้ีวัด) 
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2. ผลการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น  

เครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารที่ได้จากการศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูล
ทั่วไปในการให้บริการอาหารท้องถิ่นของชุมชน และตอนที่ 3 แบบประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการ
ให้บริการอาหารท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วยค าถามชี้วัด 70 ข้อ ดังนี ้(1) การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
16 ข้อ (2) มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 ข้อ (3) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 15 ข้อ และ (4) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร 10 ข้อ ทุกข้อเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ให้คะแนนการประเมิน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 
3= ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด นอกเหนือจากการสร้างเครื่องมือแล้ว การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็น
อีกหนึ่งกระบวนการส าคัญเพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะน าไปสู่การได้ข้อมูลวิจัยที่ถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ดังที่อารยา องค์เอี่ยม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล [19] ผลงานวิจัยที่ดีเป็นผลมาจากเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพผ่านระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในการศึกษาน้ีใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีการหาค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) และ การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ถือเป็นวิธีที่มีความน่าเช่ือถือได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

2.1 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
พบว่า จ านวนตัวช้ีวัดที่ได้ผลลัพธ์มากกว่า 0.5 มีจ านวน 66 ข้อ และจ านวนตัวช้ีวัดที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.5 จ านวน 4 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ดังนั้น จึงได้ตัดตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน 4 ข้อดังกล่าวออก ท าให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงสามารถน าไป
ทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 66 ข้อ 

   
ตารางที่ 2: ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

เกณฑ์การประเมิน จ านวนตัวชี้วัด (ข้อ) ค่า IOC ผล 
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน 16 0.90 ผ่าน 

1 0.33 ไม่ผา่น 
2. มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 0.89 ผ่าน 

3 0.33 ไม่ผา่น 
3. การบริการนักท่องเที่ยว 15 0.98 ผ่าน 

0 0.00 - 
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 10 0.93 ผ่าน 

0 0.00 - 
รวมทั้งสิ้น 66 0.91 ผ่าน 

4 0.33 ไม่ผา่น 
  

2.2 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) จากการน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล 
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วท าการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง
ภายใน (Coefficient of Internal Consistency) ด้วยวิธีการครอนบาค (Cronbach Method) ได้ผลลัพธ์ 0.98 ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษานี้มีความเช่ือมั่นในระดับสูง ดังที่อารยา องค์เอี่ยม และพงศ์ธารา วิจิตเวช
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2. ผลการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น  

เครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารที่ได้จากการศึกษาคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูล
ทั่วไปในการให้บริการอาหารท้องถิ่นของชุมชน และตอนที่ 3 แบบประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการ
ให้บริการอาหารท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วยค าถามชี้วัด 70 ข้อ ดังนี ้(1) การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
16 ข้อ (2) มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 ข้อ (3) ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 15 ข้อ และ (4) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร 10 ข้อ ทุกข้อเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ให้คะแนนการประเมิน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 
3= ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด นอกเหนือจากการสร้างเครื่องมือแล้ว การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็น
อีกหนึ่งกระบวนการส าคัญเพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะน าไปสู่การได้ข้อมูลวิจัยที่ถูกต้อง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ดังที่อารยา องค์เอี่ยม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล [19] ผลงานวิจัยที่ดีเป็นผลมาจากเครื่องมือวิจัยที่มี
คุณภาพผ่านระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในการศึกษาน้ีใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยวิธีการหาค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) และ การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ถือเป็นวิธีที่มีความน่าเช่ือถือได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

2.1 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
พบว่า จ านวนตัวช้ีวัดที่ได้ผลลัพธ์มากกว่า 0.5 มีจ านวน 66 ข้อ และจ านวนตัวช้ีวัดที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.5 จ านวน 4 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ดังนั้น จึงได้ตัดตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน 4 ข้อดังกล่าวออก ท าให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงสามารถน าไป
ทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 66 ข้อ 

   
ตารางที่ 2: ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

เกณฑ์การประเมิน จ านวนตัวชี้วัด (ข้อ) ค่า IOC ผล 
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน 16 0.90 ผ่าน 

1 0.33 ไม่ผา่น 
2. มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 0.89 ผ่าน 

3 0.33 ไม่ผา่น 
3. การบริการนักท่องเที่ยว 15 0.98 ผ่าน 

0 0.00 - 
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 10 0.93 ผ่าน 

0 0.00 - 
รวมทั้งสิ้น 66 0.91 ผ่าน 

4 0.33 ไม่ผา่น 
  

2.2 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) จากการน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล 
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วท าการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง
ภายใน (Coefficient of Internal Consistency) ด้วยวิธีการครอนบาค (Cronbach Method) ได้ผลลัพธ์ 0.98 ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษานี้มีความเช่ือมั่นในระดับสูง ดังที่อารยา องค์เอี่ยม และพงศ์ธารา วิจิตเวช
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ไพศาล [19] อธิบายว่าถ้าค่าทางสถิติมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเช่ือมั่นสูง สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณของประสพชัย พสุนนท์ [13] ที่ได้อธิบายว่าแบบสอบถามในการวิจัยทั่วไปควร
มีค่าความเช่ือมั่นที่ 0.70 ในขณะที่ค่าความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.80 ขึ้นไป เหมาะกับการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตรฐาน 
เพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ ามาก ดังนั้น แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ จึงจัดเป็นเครื่องมือการประเมินที่มี
มาตรฐานและมีความเชื่อมั่นในระดับสูง สามารถน าไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยส าหรับการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หลังจากที่เครื่องมือผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ในกรณีนี้แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบจ านวน 66 ข้อ จากจ านวนทั้งสิ้น 70 ข้อ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่มีความน่าเช่ือถือสูง มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ 
ทั้งนี้ เครื่องมือการประเมินที่เสนอในบทความฉบับนี้พัฒนาขึ้นภายใต้บริบทของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยชุมชน หาก
ต้องการน าเครื่องมือไปใช้ในบริบทอื่น ควรพิจารณาองค์ประกอบของบริบทนั้นร่วมด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด  
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การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ:  

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

 

กฤติยา โทรักษา1, ณัฏฐญาณ ีจันทพลาบูรณ์2* 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง 2. เพื่อเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยาง ระหว่างข้าราชการกับพนักงาน ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจัย คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลห้วยยาง ทั้งสิ้น 85 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของประชากร ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ร้อยละ และสถิติการทดสอบ t-test ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีตำแหน่งข้าราชการ ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ให้กับองค์กร 1 – 5 ปี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยด้านรางวัล โบนัสตอบแทน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยาง ระหว่างข้าราชการกับพนักงาน พบว่า ข้าราชการและพนักงานมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ข้าราชการ, พนักงานราชการ 
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The Comparison of Work Motivations between Civil Servants and Government 

Employees: The Case of Huai Yang Municipality, Khon Sarn District, Chiyaphum Province 

 

Kittiya Thoraksa1, Natthayanee Chantaplaboon2* 

 

Abstract 

  The purposes of this research were 1)  to study the work motivation of personnel in 

Huai Yang subdistrict municipality; 2)  to compare between work motivation of civil servants 

and government employees. The population used in this research was all personnel working 

in Huai Yang subdistrict municipality. The questionnaire was used as a tool to collect data. The 

statistics used to analyze the data consisted of the population mean, the population standard 

deviation, percentage and t-test statistic at statistical significance level at 0.05. 

  The findings presented that most respondents held Bachelor's degrees or equivalent. 

Most of them were civil servants, under the Education Division. Their work tenure was mostly 

between 1 - 5 years. The results showed that the level of opinions regarding the performance 

motivation of all personnel was at a high level; rewards and bonuses were at average; and the 

aspect with the lowest level was career advancement. The comparative test of the difference 

in work motivation of Huai Yang subdistrict municipality personnel between civil servants and 

government employees demonstrated that civil servants and employees had a statistically 

significant difference in motivation at 0.05. 

 

Keywords: motivation, civil servants, government employee 
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บทนำ 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากบุคคลมีความต้องการ ความชอบหรือไม่ชอบ ความขยันที่

แตกต่างกัน ทำให้การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังที่ สุนทร โคตรบรรเทา (2560) กล่าวไว้ว่า 

แรงจูงใจเป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่สำคัญในการจูงใจผู้ปฏิบัติให้ทำงานตรงตาม

เป้าหมายขององค์กร จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่องานของบุคลากร ซึ่งคุณภาพของงานนั้นจะ

ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยเพียงใด 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ระเบียบ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมาย

กำหนด เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจจากส่วนกลางมายังส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนภายในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมใน

การปกครองตนเอง และมีการมอบอำนาจการตัดสินใจบางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์แก่

ประชาชน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, 2534)  

  เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบการกระจายอำนาจ 

โดยเทศบาลตำบลห้วยยาง มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การดูแลและให้บริการแก่ประชาชนภายในท้องถิ่นแทนรัฐบาล และ

เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจ้างงานภาครัฐ โดยจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 

2547 ที่มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของภาครัฐให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงให้มีพนักงานราชการที่เป็นการจ้างตามสัญญาจ้าง เพื่อแบ่งเบาภาระ

งานของข้าราชการ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547, 2547) ซึ่งพนักงานราชการจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์หรือสวัสดิการที่แตกต่างจากข้าราชการบางประการ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกับพนักงาน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง  

  2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง ระหว่างข้าราชการกับพนักงาน

ราชการ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากภายในตัวบุคคลที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกหรือการปฏิบัติตนเพื่อให้ไปสู่

เป้าหมายที่ต้องการ (Middlemist & Hitt, 1988) แรงจูงใจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

(พยอม วงศส์ารศร,ี 2545; Ryan & Deci, 2000) โดยแรงจูงใจภายใน หมายถึง ความต้องการของตนเองที่เกิดจากจิตใจภายใน

ตัวบุคคลผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้แก่ ความต้องการความสำเร็จ ความสนใจส่วนบุคคล ทัศคติหรือเจตคติส่วน

บุคคล และแรงจูงใจภายนอก หมายถึง สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเพื่อให้เกิดความสนใจ และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ต้องการ 

ได้แก่ สิ่งกระตุ้นต่อเป้าหมายของตัวบุคคล ความก้าวหน้าที่จะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ ความประทับใจในบุคลิกภาพ 

และสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ อาทิ การได้รับรางวัล เป็นต้น 

 แรงจูงใจในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ขององค์กร โดยแรงจูงใจในการทำงานนั้นมีหลากหลายและได้รับการศึกษามาอย่างยาวนาน เช่น ทฤษฎีสองปัจจัยของ 
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Herzberg และคณะ (Herzberg et al, 1959) อธิบายปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการทำงานไว้ 2 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและ

ปัจจัยค้ำจุน ซึ่งปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานหรือแสดงพฤติกรรที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การ

ได้รับการยอมรับนับถือจากองค์กร ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล ความก้าวหน้าหรือโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน

อาชีพ ความรับผิดชอบและอิสระในการทำงาน ลักษณะของงานที่ทำมีความท้าทายและน่าสนใจต่อตัวบุคคล และปัจจัยค้ำจุ้น 

หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทำงาน ประกอบด้วย เงินเดือนหรือค่าตอบแทนต้องมีความ

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ภาระงานที่ปฏิบัติ และสามารถแข่งขันได้กับองค์กรอื่น ๆ ความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพทีเ่ปน็ทีย่อมรบัในสงัคม นโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร

มีความชัดเจนและยุติธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ความสมดุล

ระหว่างชีวิตการทำงานกับชวีติส่วนตัว ความมั่นคงในอาชีพการงาน และการบงัคับบัญชาที่เป็นไปด้วยความยุติธรรม 

 Gilmer (1967) อธิบายองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 ประการ ได้แก่ ความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในการทำงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจต่อบุคคล ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานตรงกับความต้องการและความถนัดของบุคคล การนิเทศงานหรือการให้

ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะทางสังคมหรือความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นในองค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สภาพ

การทำงานรวมถึงเวลาหรือชั่วโมงในการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจากค่าจ้างค่าตอบแทน 

 นอกจากนี้ การศึกษาของ Locke (1997) ยังพบองค์ประกอบของแรงจูงใจในการทำงานที่คล้ายกัน ได้แก่ งานมี

ความเหมาะสมกับตัวบุคคล ค่าจ้างที่เหมาะสมกับงาน โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน ผลประโยชน์จากการทำงานที่นอกเหนือจากค่าจ้าง สภาพการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ พฤติกรรมของ

หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กรและการจัดการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว และการสังเคราะห์ปัจจัยที่ซ้ำ ๆ กัน จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงจูงใจ

ให้บุคคลปฏิบัติงาน มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานมีความเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและลักษณะงาน 

มีความท้าทาย และมีคุณค่าต่อตัวบุคคล 2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร 

หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง โอกาสการได้เลื่อนขั้นเลื่อน

ตำแหน่ง หรือเส้นทางอาชีพที่มีความชัดเจน 4) เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการต่าง 

ๆ ที่บุคลากรได้รับจากองค์กร 5) รางวัล โบนัสตอบแทน หมายถึง การตอบแทนพิเศษที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ดี หรือผลการ

ดำเนินงานที่ดี และ 6) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน หมายถึง สถานะขององค์กรและตำแหน่งมีความมั่นคง รวมถึงลักษณะของ

การจ้างงานที่ทำให้บุคลากรรู้สึกมั่นคง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ประเภทบุคลากร 

1. ขqาราชการ 

2. พนักงานราชการ 

 

แรงจูงใจที่มีผลต7อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

                 

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2. การไดqรับการยอมรับนับถือ  

3. ความกqาวหนqาในหนqาที่การงาน  

4. เงินเดือน และสวัสดิการ 

5. รางวัล โบนัสตอบแทน 

6. ความมั่นคงในหนqาที่การงาน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัด

ชัยภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ได้แก่ ข้าราชการจำนวน 44 คน พนักงานจำนวน 41 คน ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจำนวน

ประชากรทั้งหมด 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยส่วนที่ 2 นี้ได้นำมาตรวัดของ Likert Scale 5 ระดับ

มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการตรวจความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence 

หรือ IOC) มีค่า IOC รายข้อมากกว่า 0.5 ถือว่านำไปใช้ได้ (สุรพล พรมกุล, 2554) มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability Test) จาก

แบบสอบถามจำนวน 30 ชุด เก็บจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีความใกล้เคียงกับบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยาง 

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.77 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2544) ถือว่านำไปใช้ได้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากที่ได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว จะทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ก่อนบันทึกและประมวลผลใน

คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการคำนวณ

ค่าเฉลี่ยประชากร (𝜇𝜇) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (𝜎𝜎) มีเกณฑ์การแปลผลแรงจูงใจ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับน้อยที่สุด 

  สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่ม ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

T-Test for independent samples โดยสถิตินี้เป็นการทดสอบเพื่อต้องการทราบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีค่า

แตกต่างกันหรือไม่ โดยที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 

 

ผลการวิจัย 

 จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 85 คน ได้รับข้อมูลกลับคืนทั้ง 85 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.8 บุคลากรมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 บุคลากรส่วนใหญ่
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มีตำแหน่งข้าราชการจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษาจำนวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.2 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรของบุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 – 5 ปี จำนวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.9  

 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียด 

ดังตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

แรงจูงใจของบุคลากร 

ระดับแรงจูงใจ (N = 85) 

ค่าเฉลี่ยประชากร 

(𝝁𝝁) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร (𝝈𝝈) 
แปลผล 

1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.55 1.036 มาก 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.84 0.873 มาก 

3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.05 1.207 ปานกลาง 

4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 3.92 0.790 มาก 

5. ด้านรางวัล โบนัสตอบแทน 4.20 0.817 มาก 

6. ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 3.75 1.339 มาก 

รวม 3.72 1.010 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยาง ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝜇𝜇 = 3.72, 𝜎𝜎 = 1.010) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีจำนวน 5 ด้าน อยู่ในระดับ

มาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านรางวัล โบนัสตอบแทน (𝜇𝜇 = 4.20, 𝜎𝜎 = 0.817) 2) ด้านเงินเดือน

และสวัสดิการ (𝜇𝜇 = 3.92, 𝜎𝜎 = 0.790) 3) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (𝜇𝜇 = 3.84, 𝜎𝜎 = 0.873) 4) ด้านความมั่นคงใน

หน้าที่การงาน (𝜇𝜇 = 3.75, 𝜎𝜎 = 1.339) และ 5) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (𝜇𝜇 = 3.55, 𝜎𝜎 = 1.036) และมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (𝜇𝜇 = 3.05, 𝜎𝜎 = 1.207) 

 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกบัพนักงานราชการ โดยรวมและรายด้าน 

แรงจูงใจของบุคลากร 

ข้าราชการ 

(N = 44) 

พนักงานราชการ 

(N = 41) t Sig. 

𝝁𝝁 𝝈𝝈 𝝁𝝁 𝝈𝝈 
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.2727 0.53927 2.7886 0.88115 9.438** 0.001 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 4.4015 0.59965 3.2520 0.71795 8.032** 0.001 

3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.8409 0.71343 2.2073 1.04866 8.448** 0.001 

4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 4.3258 0.47949 3.5041 0.84038 5.585** 0.001 

5. ด้านรางวัล โบนัสตอบแทน 4.5341 0.59453 3.8537 0.88207 4.196** 0.001 

6. ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 4.7159 0.44978 2.7195 1.19921 10.296** 0.001 

รวม 4.3455 0.34634 3.0797 0.64035 11.441** 0.001 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของข้าราชการและพนักงานราชการแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ มีความแตกต่างกันทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน

ความมั่นคงในหน้าที ่การงาน (t = 10.296) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (t = 9.438) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที ่การงาน  

(t = 8.448) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (t = 8.032) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (t = 5.585) และด้านรางวัล โบนัส 

ตอบแทน (t = 4.196) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการมีความแตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

 1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรในเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับ

มอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับตัวบุคคลในด้านความรู้ความสามารถ และงานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทาย แต่จาก

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการกับพนักงานราชการมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญ เมื ่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภท พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇𝜇 = 4.2727, 	
𝜎𝜎 = 0.53927) ในขณะที่แรงจูงใจของพนักงานราชการอยู่ในระดับปานกลาง (𝜇𝜇 = 2.7886, 𝜎𝜎 = 0.88115) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานราชการนั้นไม่จูงใจเท่าลักษณะงานของข้าราชการ จากเอกสารของกลุ่มบริหารพนักงาน

ราชการ สำนักงาน ก.พ. (สำนักงาน ก.พ., 2551, หน้า 7) ได้ประมวลคำถามและข้อหารือเกี่ยวกับพนักงานราชการ มีความ

ตอนหนึ่งอธิบายว่า “พนักงานราชการเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ ซึ่งลักษณะ

งานโดยทั่วไปของพนักงานราชการจะเป็นงานปฏิบัติไม่ใช่งานบริหาร อย่างไรก็ตามอาจได้รับการพิจารณามอบหมายให้

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มได้” แสดงให้เห็นว่าพนักงานราชการโดยทั่วไปแล้ว ทำงานในลักษณะของผู้ปฏิบัติ การจะได้รับ

มอบหมายงานบริหารหรืองานที่ท้าทายความสามารถขึ้นอยู่กับการมอบหมายของหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ซึ่งมีความ

แตกต่างจากข้าราชการที่มีภาระงานชัดเจนและมีความหลากหลายกว่า นอกจากนี้ลักษณะงานของพนักงานราชการเป็นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานข้าราชการ และเป็นงานที่จะต้องใช้ทักษะ สมรรถนะเฉพาะบุคคล หากเป็นพนักงานทั่วไป มี

ลักษณะงานที่เป็นการใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบุคคลไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ในขณะที่

ราชการมีลักษณะงาน คือ ปฏิบัติราชการตามนโยบายและแผนงานที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ นอกจากนี้
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ยังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานประจำตำแหน่งของตน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับ อรดี พรพิเนตพงศ์ 

(2560) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรในเทศบาลตำบลห้วยยาง

มีการรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ มีการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเมื่อมีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดี จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภท พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇𝜇 = 4.4015, 𝜎𝜎 = 0.59965) 

ในขณะที่แรงจูงใจของพนักงานราชการอยู่ในระดับปานกลาง (𝜇𝜇 = 3.2520, 𝜎𝜎 = 0.71795) สามารถอธิบายได้ว่า ข้าราชการ

มีแรงจูงใจในการทำงานอันเกิดมาจากการยอมรับฟังความคิดเห็นและการให้ความเคารพนับถือมากกว่าพนักงานราชการ 

เนื่องจากพนักงานราชการไม่ได้มีตำแหน่งในระดับสูง และเป็นเพียงผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของข้าราชการ อาจทำให้รู้สึกถึงการ

ไม่ได้รับการยอมรับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกุล ศรีมาก (2560) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านความต้องการการยอมรับนับถือ 

บุคลากรประเภทข้าราชการกับพนักงานราชการมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานด้านความต้องการการยอมรับนับถือน้อยกว่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการ และบุคลากรที่เป็นลูกจ้างมีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานด้านความต้องการการยอมรับนับถือน้อยกว่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ 

 3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วย

ยางมีความก้าวหน้าในหน้าที ่การงานระดับปานกลาง เส้นทางอาชีพมีความชัดเจน แต่ตำแหน่งมีจำนวนจำกัด ทำให้

ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในจำกัดไปด้วย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการกับพนักงาน พบว่า 

แรงจูงใจของข้าราชการอยู่ในระดับมาก (𝜇𝜇 = 3.8409, 𝜎𝜎 = 0.71343) ในขณะที่แรงจูงใจของพนักงานราชการอยู่ในระดับ

น้อย (𝜇𝜇 = 2.2073, 𝜎𝜎 = 1.04866) ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะงานของพนักงานราชการแล้ว เป็นลักษณะของสัญญาจ้าง มี

คำอธิบายงานที่ชัดเจนปรากฏอยู่ในสัญญา และมีกรอบระยะเวลาการจ้าง (สำนักงาน ก.พ., ม.ป.ป.) ทำให้เส้นทางอาชีพของ

พนักงานราชการนั้นไม่ชัดเจน หรือความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ชัดเจน เพราะสัญญาจ้างระบุเฉพาะงานในปัจจุบัน

เท่านั้น ทำให้แรงจูงใจด้านนี้ของพนักงานราชการอยู่ในระดับน้อย และแตกต่างจากข้าราชการอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ และอดิศร ภู่สาระ (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า

มากกว่าพนักงานจ้างทั่วไป เนื่องจากพนักงานที่มีตำแหน่งข้าราชการมีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพชัดเจนกว่า

พนักงานทั่วไป ซึ่งมีการระบุเวลาในการจ้างงานอย่างชัดเจน 

 4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับ

เงินเดือนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และเป็นที่น่าพอใจแก่บุคลากร มีความชัดเจนและเป็นธรรม เมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยของบุคลากรแต่ละประเภท พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยแรงจูงใจของข้าราชการอยู่ในระดับมากที่สุด 

(𝜇𝜇 = 4.3258, 𝜎𝜎 = 0.47949) ในขณะที่แรงจูงใจของพนักงานราชการอยู่ในระดับมาก (𝜇𝜇 = 3.5041, 𝜎𝜎 = 0.84038) 

เนื่องจากพนักงานจะได้รับค่าตอบแทน (เงินเดือน) สูงกว่าข้าราชการ 20% แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่าเช่าบ้าน 

ไม่ได้รับบำเหน็จ บำนาญจากส่วนราชการ เป็นลักษณะของการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ แทน ซึ่งหักเงินออมจากค่าตอบแทนของ

พนักงานด้วยส่วนหนึ่ง (สำนักงาน ก.พ., 2551) 

 5. ด้านรางวัล โบนัสตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากข้อคำถาม พบว่า บุคลากรในองค์กรมีการ

ได้รับรางวัล หรือโบนัสตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานโดดเด่นหรืออยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรมซึ่งนำไปสู่การได้รับรางวัล โบนัสตอบแทน และเกณฑ์การให้รางวัลโบนัสตอบแทนนี้ยังมีความ
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ชัดเจน เป็นที่ทราบและยอมรับทั่วกันในหน่วยงาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจของข้าราชการกับพนักงาน 

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้าราชการมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇𝜇 = 4.5341, 𝜎𝜎 = 0.59453) 

ในขณะที่พนักงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (𝜇𝜇 = 3.8537, 𝜎𝜎 = 0.88207) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การประเมินเพื่อ

รับเงินรางวัล โบนัสตอบแทนนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งทำให้พนักงานราชการบางส่วนไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนนี้เนื่องจากสัญญาของพนักงานจ้างบางคนมีระยะเวลา

เพียง 1 ปีเท่านั้น (เทศบาลตำบลห้วยยาง, ม.ป.ป.) 

 6. ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าเทศบาลตำบลห้วยยางเป็น

หน่วยงานที่มีความมั่นคงทางด้านการทำงาน เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการเป็นบุคลากรที่มีความมั่นคงใน

ด้านอาชีพ และพนักงานมีโอกาสในการได้รับการต่อสัญญาจ้างได้หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบ พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการกับพนักงานราชการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้าราชการมีแรงจูงใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇𝜇 = 4.7159, 𝜎𝜎 = 0.44978) ในขณะที่พนักงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (𝜇𝜇 = 2.7195, 	
𝜎𝜎 = 1.19921) สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานมีลักษณะการทำงานตามสัญญาจ้างซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน แม้จะสามารถ

ต่อสัญญาจ้างได้ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ผลการปฏิบัติงาน 

อัตรากำลังของหน่วยงาน เป็นต้น (สำนักงาน ก.พ., ม.ป.ป.) ในขณะที่ข้าราชการนั้นมีการจ้างงานระยะยาวจนถึงอายุ 60 ปี

บริบูรณ์ ทำให้แรงจูงใจมีความแตกต่างกัน 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แม้หน่วยงานราชการจะพยายามปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของหน่วยงานให้เกิดการแข็งขันจากการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป แต่ก็จะพบว่าการปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อ

แรงจูงใจที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่า พนักงานราชการมีแรงจูงใจในการทำงานน้อยกว่าข้าราชการในทุกด้าน จาก

ผลการวิจัย สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานได้ ดังนี้ 

 1. ด้านการบริหารงานและนโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิหน่วยงานควรมีการส่งเสริม

ให้มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ พนักงานราชการควรได้รับการมอบหมายงานที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่งานใน

เฉพาะระดับปฏิบัติเท่านั้น แต่ควรได้รับการมีส่วนร่วมในงานที่สำคัญ ๆ ด้วย นอกจากนี้ในด้านเส้นทางอาชีพหรือความก้าวหน้า

ในด้านเงินเดือน หน่วยงานควรพิจารณาให้พนักงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วย จากการศึกษาพบว่า พนักงานบาง

ราย (โดยเฉพาะรายปี) เมื่อต่อสัญญาจ้าง ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม การต่อสัญญาจ้างกับเส้นทางอาชีพอาจทำควบคู่กันใน

ลักษณะของการทำสัญญาใหม่ในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจพนักงานราชการในด้านความก้าวหน้า ความ

มั่นคง เส้นทางอาชีพ เงินเดือนและสวัสดิการ 

 2. ด้านบรรยากาศการทำงานในองค์กร จะตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน ต่างก็ถือว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงาน

ทั้งสิ้น หน่วยงานควรส่งเสริมการทำงานอย่างเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เน้นการทำงานเป็นทีมมากกว่าการสั่ง

การแบบบนลงล่างเท่านั้น 
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มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย 
 ธันยพร ปานแก้ว1 จิดาภา พรยิ่ง2  

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายคุ้มครอง

สิทธิ เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย โดยวิธีการวิจัยที่ใช้เป็นเชิงคุณภาพ ศึกษาจากกฎหมาย หนังสือ 
ตำรา บทความวิชาการและเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า การคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย จากกรณีคนหาย
สาบสูญในประเทศไทย ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระทำนั้น ปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎหมาย
รองรับว่าการบังคับสูญหายเป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อนำบทบัญญัติและกระบวนการทางกฎหมายที่มีใน
ปัจจุบัน ไม่สามารถนำมาปรับบังคับใช้กับการสูญหายและคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายได้ นำไปสู่
ผลกระทบในเชิงกระบวนการยุติธรรม ทำใหค้รอบครัวของผู้สูญหายไม่มีสถานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาขาดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย ดังนั้นควรจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายเป็นการเฉพาะ 
 เสนอแนะให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อการ
บังคับใช้ทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย และการบังคับสูญหายต้องแยกลักษณะความผิดกับฐาน
ความผิดให้ชัดเจน เพื่อสอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 รองรับสิทธิที่จะได้รับการ
เยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นไปตามอนุสัญญาว่าดว้ยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีร่วมอยู่ด้วย  
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Legal measures relating to the protection of family remedial rights of 
missing victims in Thailand 

Tanyaporn Pankaew1 Jidapa Pornying2 

Abstract 
 This research article is intended to present ideas.  Theory, Principles and Laws regarding legal 
measures to protect rights Heal the families of missing victims in Thailand By qualitative research 
methodology.  Study from law, books, textbooks, academic articles and documents.  The results showed 
that the protection of the rights to heal the families of missing victims. In the case of missing persons in 
Thailand, which have been committed or involved in the act, Currently, there is no law to support that 
forced disappearance is a specific criminal offense. When implementing the provisions and legal processes 
that are currently available. It cannot be enforced against loss and protection of the family rights of missing 
victims. This led to judicial consequences, leaving the families of the missing without victim status under 
the Criminal Procedure Code lacking measures to protect the rights of the families of missing victims. 
Therefore, legal measures to protect the family remedies of missing victims should be provided specifically. 

 Suggest the adoption of the Prevention and Suppression Act Torture and forced disappearances for 
legal enforcement, protection of the family rights of missing victims, and forced disappearances must 
clearly separate the nature of the offense and the offense. To comply with the Constitution of the Kingdom 
of Thailand. Buddhist Era 2017 Article 25 supports the right to be healed or assisted by the state as required 
by law, and in accordance with the Convention on The Fight against Torture and Other Acts of Cruel, 
Inhumane or Dignity of Thailand. 

  

Keywords: Healing the families of the missing victims , State authorities , Injured person  
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Inhumane or Dignity of Thailand. 

  

Keywords: Healing the families of the missing victims , State authorities , Injured person  

 

 

 

 

 

 

 
 

บทนำ 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรูปแบบหนึ่ง เป็นการกระทำที่ถูกนำมาใช้เป็น
เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายๆ ประเทศ เพราะคงคิดไปว่าน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด แต่ในความ
รวดเร็วนั้นกลับกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ถึงขนาดที่สหประชาชาติได้จัดทำกฎหมายระหว่างประเทศขึ้น
ฉบับหน่ึง เพื่อกำหนดเป็นหลักว่าการบังคับบุคคลให้สญูหายเป็นสิง่ที่ไม่อาจทำได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ เป็นอาชญากรรมที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นอาชญากรรมสากลที่ทั่วโลกร่วมมือกันป้องกันและปราบปราม [1]   

ประเทศไทยได้มีการภาคยานุวัติ เข้าเป็นภาคี อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา อัน
เป็นผลทำให้ประเทศไทยต้องผูกพันหรือมีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายใน โดยจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาดังกล่าว นอกจากน้ีการเข้าเป็นภาคีของ
ไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ อย่างไรก็ตามการลงนามดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยแต่อย่างใด ถือเป็น
เพียงการแสดง เจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่มีความตั้งใจในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเห็น
ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหายเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการป้องกัน 
ปราบปรามและการคุ้มครองสิทธิของครอบครัวเหยื่อผู้สูญหายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อหรือได้รับ
ผลกระทบจากการบังคับสูญหายในทางใดทางหนึ่ง [2]  

ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในประเทศไทยมีขึ้นโดยผลแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก็มีการ
บัญญัติการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายมีขึ้นโดยผลของกฎหมาย 
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายโดย
การได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ดังนี้ 

มาตรา 25 “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การ
ใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคล ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของ
รัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติแม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับบุคคลหรือ ชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ  

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อ
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมดิสิทธิหรอืเสรีภาพหรือจากการกระทำ ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อม
มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” [3] 
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อีกทั้งยังมีการคุ้มครองสิทธิโดยการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและเหย่ืออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี อาญา พ.ศ. 2544 เป็นแนวคิดที่มาจากปัญหาความรุนแรง
ของอาชญากรรม ซึ่งผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ
ทรัพย์สิน เท่าที่ควร ที่ผ่านมาเริ่มมีการทบทวนระบบปฏิบัติ ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีแนวโน้มในการสร้างม าตรการเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำผิดอาญาเป็นสำคัญ โดยสิ่งที่เริ่มมีการพิจารณาอย่างจริงจังคือการจัดให้รัฐมีมาตรการทาง
กฎหมายทางบริหาร และทางสังคมสงเคราะห์  เพื่อช่วยเหลือผู้ เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกับ
การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้กระทำผิด เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้ จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 245 
บัญญัติ รับรองสิทธิ ในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของ
ผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นและไม่มี โอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นจึงมีความ
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว โดยแนวคิดที่สนับสนุนระบบเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
โดยรัฐนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ เป็นแนวคิดที่มีลักษณะของการช่วยเหลือพลเมืองของรัฐประการหนึ่งเช่นเดียวกับการ
ประกันสังคม การสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรม ทำให้ประชาชนมองเห็นความเสมอภาคทางด้านความยุติธรรมของรัฐได้ดียิ่งขึ้น
และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการได้รับการทดแทนความเสียหาย [4] 
 ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความรุนแรงจากการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่จะต้องมีการเยียวยาและการชดใช้ความเสียหาย 

เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่สำคัญ คือ เป็นการระลึกถึงเหยื่อผู้ที่ ได้รับความเสียหายในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐที่เท่าเทียมกับ
พลเมืองอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย โดยแสดงออกในรูปแบบการเยียวยา ในเชิง
สัญลักษณ์ และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม และการเยียวยาเป็นการเข้าถึงความยุติธรรมโดยจะต้อง
มีการชดใช้ความเสียหายที่เป็นธรรม กระบวนการเยียวยาความเสียหายจะต้องมีการกำหนดรูปแบบการดำเนินการที่เปิดโอกาส
ให้กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการเยียวยา โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของเหยื่อผู้ได้รับ
ความเสียหายเป็นสำคัญ และกระบวนการเยียวยาต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมยอมรับได้  เนื่องจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงนี้ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมในลักษณะที่เป็น การจ่ายแบบให้เปล่า (ex gratia) และไม่ต้องพิสูจน์ว่าความ
เสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของใคร ด้วยเหตุนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับ 
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมาย 7 ฉบับ คือ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. 2553 อนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527  พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ 2544  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 
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อีกท้ังยังมีการคุ้มครองสิทธิโดยการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี อาญา พ.ศ. 2544 เป็นแนวคิดท่ีมาจากปัญหาความรุนแรง
ของอาชญากรรม ซึ่งผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ
ทรัพย์สิน เท่าที่ควร ที่ผ่านมาเริ่มมีการทบทวนระบบปฏิบัติ ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีแนวโน้มในการสร้างม าตรการเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำผิดอาญาเป็นสำคัญ โดยสิ่งที่เริ่มมีการพิจารณาอย่างจริงจังคือการจัดให้รัฐมีมาตรการทาง
กฎหมายทางบริหาร และทางสังคมสงเคราะห์  เพื่อช่วยเหลือผู้ เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกับ
การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้กระทำผิด เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้ จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 245 
บัญญัติ รับรองสิทธิ ในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของ
ผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นและไม่มี โอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นจึงมีความ
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว โดยแนวคิดที่สนับสนุนระบบเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
โดยรัฐนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ เป็นแนวคิดที่มีลักษณะของการช่วยเหลือพลเมืองของรัฐประการหนึ่งเช่นเดียวกับการ
ประกันสังคม การสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรม ทำให้ประชาชนมองเห็นความเสมอภาคทางด้านความยุติธรรมของรัฐได้ดียิ่งขึ้น
และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการได้รับการทดแทนความเสียหาย [4] 
 ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความรุนแรงจากการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่จะต้องมีการเยียวยาและการชดใช้ความเสียหาย 

เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่สำคัญ คือ เป็นการระลึกถึงเหยื่อผู้ที่ ได้รับความเสียหายในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐที่เท่าเทียมกับ
พลเมืองอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย โดยแสดงออกในรูปแบบการเยียวยา ในเชิง
สัญลักษณ์ และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม และการเยียวยาเป็นการเข้าถึงความยุติธรรมโดยจะต้อง
มีการชดใช้ความเสียหายที่เป็นธรรม กระบวนการเยียวยาความเสียหายจะต้องมีการกำหนดรูปแบบการดำเนินการที่เปิดโอกาส
ให้กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการเยียวยา โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของเหยื่อผู้ได้รับ
ความเสียหายเป็นสำคัญ และกระบวนการเยียวยาต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมยอมรับได้  เนื่องจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงนี้ ทำให้เกิดความเสียหายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมในลักษณะที่เป็น การจ่ายแบบให้เปล่า (ex gratia) และไม่ต้องพิสูจน์ว่าความ
เสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของใคร ด้วยเหตุนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับ 
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมาย 7 ฉบับ คือ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. 2553 อนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527  พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ 2544  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 

 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจากหนังสือ ตำรา เอกสาร 
บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัย และวิเคราะห์หาคำตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
กฎหมายเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิ เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทยมี แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และกฎหมายเกี่ยวข้องดังนี้ คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยถือเป็นกฎไกหลักในการ
สร้างความยุติธรรมในสังคมของการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม อันถือว่าเป็นกระบวนการปกครองที่
ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ(UN) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไวเพื่ออำนวย
ความสะดวกแกความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทาง
สังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลกจึงไดประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดมาตรฐาน
กลางที่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมมีความต้องการขั้นต่ำไว 4 ด้าน คือ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการไดรับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การไดรับการชดเชยความเสียหายจากผู้กระทำผิด การไดรับการชดเชยจากรัฐ และการให้ความช่วยเหลือ
แกผู้ที่ไดรับความเสียหาย เมื่อ ค.ศ. 1985 ในช่ือของ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานสำหรับผู้เสียหายหรือ
เหยื่ออาชญากรรมและการใช้อำนาจโดยมิชอบ”[5]   
 รูปแบบของการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอาจ กระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การ
จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย หรือการเยียวยาโดย การให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในเรื่อง
อื่นที่จำเป็นเร่งด่วน ในขณะดำเนินคดีหรือเพื่อให้ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมสามารถกลับสู่วิถีชีวิตปกติ ต่อมาภายหลัง
เหตุการณ์อันเลวร้ายหรือเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เสียหาย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การดำเนินคดีความความ
ปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจนการดำรงชีพในระหว่างที่ยังมีความเดือดร้อนหรือยังต้องดำเนินคดีความอยู่
สำหรับวิธีการให้ ความช่วยเหลืออาจแตกต่างกันออกไป บางประเทศอาจเป็นการให้เงินช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บาง
ประเทศอาจจัดให้มีบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรืออาสาสมัครหรือบางประเทศอาจให้ความช่วยเหลือโดยผ่านโปรแกรมการ
ให้ความช่วยเหลือ[6] 
ทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามการทรมานในการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหย่ือผู้สูญหาย 

ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายที่จะทะลายข้อยกเว้นหรือภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ให้กับการ
กระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าในการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษอื่นใด โดยกฎหมาย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยฐานความผิดจะกำหนดเช่นไรนั้นสรุปเป็นประเด็น ดังนี้  
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1) เห็นควรที่จะผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ทำให้การ
บังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจนโดยที่เนื้อหาต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

2)  ต้องมีการสอบสวนคดีบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างเป็นอิสระ ต้องสอบสวนการหายตัว ไปของผู้ที่คาดว่าถูกบังคับ
ให้สูญหายทกุคนในประเทศไทยอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3) การเยียวยาญาติผู้สูญหายลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของความผิดฐานนี้ คือ บุคคลที่สูญหายนั้นต้องอยู่ภายนอกความ
คุ้มครองของกฎหมายอย่างสิ้นเชิง ทำให้ครอบครัวหรือ ญาติต้องทุกข์กับความไม่รู้และไม่อาจใช้สิทธิใดๆตามกฎหมายแทนคนท่ี
หายไปได้ ผู้เสียหายของความผิดฐานนี้ จึงไม่ใช่เฉพาะคนที่หายตัวไปแต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รบัผลกระทบจากการบังคับให้สูญ
หายและผู้เสียหายเหล่านี้จะต้องมีสิทธิได้รับการเยียวยาได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตนรัก  

4) อายุความของคดีการบังคับสูญหาย นอกจากนี้ความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหาย หนึ่งฐาน ยังมีลักษณะเป็น
ความผิดต่อเนื่องจนกว่าการสูญหายจะสิ้นสุดลง กล่าวคือ ไม่ว่าจะนานสักกี่ปี ตราบใดที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของคนที่หายไปอายุ
ความก็ยังไม่เริ่มนับ เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยังมีความผิดและถูกลงโทษได้เสมอ 

 5) การบังคับสูญหายต้องแยกลักษณะความผิดและฐานความผิดให้ชัดเจน อนุสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัดว่า
ต้องกำหนดนิยามของคำว่า “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ลงในกฎหมายของประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงควรต้องแยกลักษณะ
ความผิดและฐาน ความผิดให้ชัดเจน จากความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือฐานการฆาตกรรม เพราะ สำหรับการบังคับบุคลให้
สูญหาย จะแตกต่างจากฐานความผิดตามกฎหมายอาญาที่มีอยู่ แล้ว อย่างเช่น ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังก็มีโทษน้อย
เกินไป หรือความผิดฐานฆ่าก็แทบเป็นไปไม่ได้ในการพิสูจน์ความผิดเพราะหาศพหรือหลักฐานว่าเสียชีวิตแล้ว ไม่พบ [7] 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) ได้บัญญัติถึงการช่วยเหลือเยียวยาไว้ใน มาตรา 25 วรรค 4 ว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจาก การกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับ
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมาตรา 71 วรรค 3 บัญญัติว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ คุ้มครองป้องกันมิให้
บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้ การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการ
ดังกล่าว  

2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ในมาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 
และ 6 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 และ มาตรา 44/1 คือเรื่องการเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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1) เห็นควรที่จะผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ทำให้การ
บังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจนโดยที่เนื้อหาต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

2)  ต้องมีการสอบสวนคดีบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างเป็นอิสระ ต้องสอบสวนการหายตัว ไปของผู้ที่คาดว่าถูกบังคับ
ให้สูญหายทกุคนในประเทศไทยอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3) การเยียวยาญาติผู้สูญหายลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของความผิดฐานนี้ คือ บุคคลที่สูญหายนั้นต้องอยู่ภายนอกความ
คุ้มครองของกฎหมายอย่างสิ้นเชิง ทำให้ครอบครัวหรือ ญาติต้องทุกข์กับความไม่รู้และไม่อาจใช้สิทธิใดๆตามกฎหมายแทนคนท่ี
หายไปได้ ผู้เสียหายของความผิดฐานนี้ จึงไม่ใช่เฉพาะคนที่หายตัวไปแต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รบัผลกระทบจากการบังคับให้สูญ
หายและผู้เสียหายเหล่านี้จะต้องมีสิทธิได้รับการเยียวยาได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตนรัก  

4) อายุความของคดีการบังคับสูญหาย นอกจากนี้ความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหาย หนึ่งฐาน ยังมีลักษณะเป็น
ความผิดต่อเนื่องจนกว่าการสูญหายจะสิ้นสุดลง กล่าวคือ ไม่ว่าจะนานสักกี่ปี ตราบใดที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของคนที่หายไปอายุ
ความก็ยังไม่เริ่มนับ เจ้าหน้าท่ีรัฐก็ยังมีความผิดและถูกลงโทษได้เสมอ 

 5) การบังคับสูญหายต้องแยกลักษณะความผิดและฐานความผิดให้ชัดเจน อนุสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัดว่า
ต้องกำหนดนิยามของคำว่า “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ลงในกฎหมายของประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงควรต้องแยกลักษณะ
ความผิดและฐาน ความผิดให้ชัดเจน จากความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือฐานการฆาตกรรม เพราะ สำหรับการบังคับบุคลให้
สูญหาย จะแตกต่างจากฐานความผิดตามกฎหมายอาญาที่มีอยู่ แล้ว อย่างเช่น ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังก็มีโทษน้อย
เกินไป หรือความผิดฐานฆ่าก็แทบเป็นไปไม่ได้ในการพิสูจน์ความผิดเพราะหาศพหรือหลักฐานว่าเสียชีวิตแล้ว ไม่พบ [7] 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560) ได้บัญญัติถึงการช่วยเหลือเยียวยาไว้ใน มาตรา 25 วรรค 4 ว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจาก การกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมาตรา 71 วรรค 3 บัญญัติว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ คุ้มครองป้องกันมิให้
บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้ การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการ
ดังกล่าว  

2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ในมาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 
และ 6 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 และ มาตรา 44/1 คือเรื่องการเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 
 

 ในส่วนของเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นและค่าสนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 420 
มาตรา 438 มาตรา 443 และมาตรา 445 [8] 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

 1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2560 ได้บัญญัติถึงการช่วยเหลือเยียวยาไว้ใน มาตรา 25 วรรค 4 ว่า บุคคล
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจาก การกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมาตรา 71 วรรค 3 บัญญัติว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ คุ้มครองป้องกันมิให้
บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้ การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำการ
ดังกล่าวนั้น เห็นได้ว่าสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีในการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยได้แต่ในปัจจุบันมิได้นำมาหยิบยกกล่าวอ้างเพื่อท่ีจะคุ้มครองสิทธิครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย 
 2. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ในมาตรา 2 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึง
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ใน
มาตรา 4, 5 และ 6 ซึ่งหลักกฎหมายที่นำมาปรับใช้กับประเด็นปัญหาการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวเหยื่อผู้สูญหายเป็นเรื่อง
ที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเนื่องจากตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยใน
ปัจจุบันตามมาตรา2 (4) ในส่วนของเรื่องผู้เสียหายหรืออำนาจในการจัดการแทนมาตรา 4, 5 และ 6 ไม่คุ้มครองถึงครอบครัว
ของผู้สูญหาย ซึ่งสิทธิฟ้องร้องต่อสู้คดีกับผู้กระทำผิดได้นั้นคือ ผู้ถูกบังคับสูญหายเท่านั้น ไม่รวมถึงครอบครัวของผู้ถูกบังคับสูญ
หายด้วยดังน้ันจึงต้องปิดช่องโหว่ของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรว่าจะต้องมีการกำหนดเพิ่มเติมลักษณะของผู้เสียหาย
ให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ถูกบังคับสูญหายด้วย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 
มาตรา 44/1 คือเรื่องการเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานั้น เห็นได้ว่าสามารถนำมาปรับใช้กับกรณี
ในการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการยื่นคำร้องของ
ผู้เสียหายที่มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อ
เสรีภาพในร่างกายช่ือเสียงหรือไดร้ับความเสยีหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผดิของจำเลย ผู้เสียหายจะยื่น
คำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ แต่ปัญหาการบังคับการสูญหายเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมิได้นำหลักกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อท่ีจะคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายแต่อย่างใด 
 3. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นตามมาตรา 420 การบังคับบุคคลให้สูญ
หาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรูปแบบหนึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามหลักการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น โดยนำมาตรา 438 มาปรับใช้ได้โดยให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด
สำหรับเรื่องค่าสินไหมทดแทนกำหนดรองรับไว้ดีแล้วแล้ว เห็นควรว่าจะต้องปรับ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนนี้ ให้การบังคับสูญหาย ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหนึ่งนี้ควรที่จะได้รับค่าสินไหม
ทดแทนในรูปแบบใด หรือจากค่าอะไรได้บ้างเพิ่มเติมไปในส่วนของมาตรา 443 และ 445 เนื่องจากการบังคับการสูญหายเป็น
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เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและอย่างไร้ร่องลอย ไม่มีศพ ปัจจุบันเลยไม่ได้นำมาปรับใช้ในปัญหาการคุ้มครองสิทธิ
เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายแต่อย่างใด 

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากการถูกบังคับให้สูญหาย จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินการตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. 2553 ตามที่ได้ลงนามไว้ และในฐานะที่
เป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 โดย
การผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเร็วที่สุด ทั้งจะต้องมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวของเหยื่อผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องหรือฟ้องร้องต่อศาลให้มีคำสั่งระงับหรือเพิกถอน
การกระทำที่ทรมานได้และจัดให้มีมาตรการได้รับการเยียวยาได้ในทันที ทั้งนี้เพื่อถือได้ว่าเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิเยียวยา
ครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายได้อย่างชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ความเป'นอิสระทางการคลังในด5านการจัดเก็บรายได5ขององค<กรปกครองส=วนท5องถ่ินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม=สาย จังหวัดเชียงราย 

 
ไททัศน& มาลา1* ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร2 จารุณี มุมบ8านเซ;า3 ฤทัยทิพย& จันทร&สระแก8ว4 และวิไลลักษณ& เรืองสม5 

 

บทคัดย=อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค&เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงแหล;งที่มาของรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย จังหวัดเชียงราย 

และ (2) เพื่อศึกษาความเปTนอิสระทางการคลังในด8านการจัดเก็บรายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม;สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ จากเอกสารที่

เกี่ยวข8อง การสนทนากลุ;ม การสัมภาษณ&แบบเจาะลึกผู8ให8ข8อมูลสำคัญ จำนวน 50 คน และการสังเกตปรากฏการณ&เชิงพื้นที่ 

 ผลการศึกษา พบว;า รายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นมาจากภาษีที่จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให8และเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ทำให8ขาดความเปTนอิสระทางการคลัง เพราะต8องพึ่งเงินรายได8ส;วนใหญ;จากรัฐบาล ในส;วนของภาษีที่

จัดเก็บเองมีเพียงร8อยละ 12.17 เท;านั้น ดังนั้น หากองค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความเปTน

อิสระทางการคลังด8านรายได8จะต8องสามารถจัดเก็บภาษีและกำหนดฐานภาษีได8เอง โดยเฉพาะภาษีที่เกิดจากการใช8ทรัพยากร

ในท8องถิ่น เช;น ภาษีสิงแวดล8อม ค;าธรรมเนียมแรงงานต;างด8าว ค;าบริการ ค;าธรรมเนียมจากการท;องเที่ยว ดังนั้นจึงสรุปได8ว;า

การที่รัฐบาลมีนโยบายส;งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ;านมานั้น อาจยังไม;สามารถสะท8อนถึงการ

กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู;ภูมิภาค การลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับรายได8และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับท8องถิ่นได8  

 

คำสำคัญ: ความเปTนอิสระทางการคลัง, การจัดเก็บภาษี, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special 

Economic Zones (SEZs): A Case Study of Mae Sai municipality 

 
Titus Mala 1* Pisak Kalyanamitra2 Jarunee Mumbansao3 Ruetaitip Chansrakaeo4 and Wilailuk Ruangsom5 

 

Abstract 
 This article research is aimed to (1) study the sources of income of Mae Sai municipality (2) study 

fiscal autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special Economic Zones 

(SEZs): A Case Study of Mae Sai municipality. A qualitative study method was employed as method to 

analyze related documents, focus group, in-depth interviews from 50’s key informants and observation 

without participation were used.  

 The results of the study showed that the income of the Local Administrative Organizations comes 

from the collected tax by government taxes and government grants causing no fiscal autonomy because 

they have to rely mainly on income from the government in terms of tax collected only 12.17 percent. 

Therefore, if the Local Administrative Organizations in the Special Economic Development Zone is 

independent of fiscal, income must come from the ability to collect taxes and set a tax base on their own 

especially taxes arising from the use of local resources such as environmental taxes foreign labor fees, 

service fees / travel fees. Therefore, it may conclude that although there was an investment promotion 

policy from the government for the SEZs, it could not reflect to the distribution of prosperity to the region, 

the reduction of inequality, the improving of income, and the development of local people life quality.     

  

Keywords: Fiscal Autonomy, Revenue collection, Special Economic Zones 
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บทนำ 

 จังหวัดเชียงรายถูกจัดตั้งให8เปTนหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/ 2558 โดย

เปTนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เน8นให8บริการด8านโลจิสติกส&แก;จีนตอนใต8 และพื้นที่ตอนบนของเมียนมาร&และ สปป .ลาว โดยมี

พื้นที่ครอบคุลมทั้งหมด 21 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงของ 7 ตำบล อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล อำเภอแม;

สาย 8 ตำบล กิจการเปñาหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได8แก; อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่

เกี่ยวข8อง, เซรามิกส&, อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ;งห;มและเครื่องหนัง, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน, อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับ, การผลิตเครื่องมือแพทย&, อุตสาหกรรมยานยนต& เครื่องจักรและชิ้นส;วน, อุตสาหกรรมเครื่องใช8ไฟฟñาและ

อิเล็กทรอนิกส&, การผลิตพลาสติก, การผลิตยา, กิจการโลจิสติกส&, นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการท;องเที่ยว 

(สำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห;งชาติ, 2558: 17) 

 
 

รูปที่ 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ (2558: 12) 

 

 เทศบาลตำบลแม;สายตั้งอยู;ในพื้นที่อำเภอแม;สาย อยู;ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทยกับ

ประเทศเมียนมาร& ห;างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ  63 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.13 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู;ชายแดนมี

ความสัมพันธ&ทางด8านเศรษฐกิจและสังคมอย;างใกล8ชิดกับประเทศเมียนมาร& มีความพร8อมทั้งทางด8านสาธารณูปโภค ระบบ

สารสนเทศ ระบบการธนาคาร ระบบการคมนาคมท8องถิ่น มีที่พักรับรองกว;า 100 แห;ง เปTนสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอันเปTนเอกลักษณ&ที่โดดเด;น (The Board of Investment of Thailand, 2015) ดังนั้นหากองค&กรปกครองส;วน

ท8องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเปTนอิสระทางการคลังก็จะเปTนสิ่งที่สะท8อนให8เห็นว;านโยบายส;งเสริมการลงทุน

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) สามารถกระจายความเจริญสู;ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได8และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท8องถิ่นได8เพียงใด บทความนี้จึงต8องการนำเสนอว;านโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว;า

ส;งผลต;อความเปTนอิสระทางการคลังในด8านการจัดเก็บรายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในพื้นที่หรือไม; อย;างไร โดยใช8

หน;วยวิเคราะห&คือ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม;สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาถึงแหล;งที่มาของรายได8ในแต;ละประเภท และ

ศึกษาความเปTนอิสระทางการคลังในด8านการจัดเก็บรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย 
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วิธีดำเนินการ 

 บทความวิจัยนี้ดำเนินการศึกษาด8วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสารที่

เกี่ยวข8อง (Documentary research) การสนทนากลุ;ม (Focus Group) และการสัมภาษณ&เชิงลึก (In-depth Interview) ผู8ให8

ข8อมูลสำคัญได8แก; ผู8บริหารองค&กรปกครองส;วนท8องถิ่น สมาชิกสภาท8องถิ่น ปลัดท8องถิ่น ผู8อำนวยการกองคลัง เจ8าหน8าที่

จัดเก็บรายได8 ผู8ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จำนวน 50 คน การวิเคราะห&ข8อมูลเชิงคุณภาพ โดยนำข8อมูลที่ได8จากการลง

พื้นที่ในภาคสนาม (field research) มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข8องที่โดยมุ;งที่จะตอบโจทย&ของ

วัตถุประสงค&ที่ได8ตั้งไว8 (Supank Chantavanich, 1997: 131-132)  

 การวิเคราะห&ความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ผู8วิจัยได8ใช8เครื่องมือการวิเคราะห&ความเปTนอิสระทางการคลัง Revenue Autonomy Index (RAI) ที่ โดย

วิเคราะห&จากการจัดเก็บได8เอง (Local government Revenue) ต;อรายได8ทั้งหมด (Total Local government Revenue) 

ตามแนวคิดของ Nobuo Akai and Masayo Sakata (2005) ทั้งนี้ผู8วิจัยได8ประยุกต&ใช8การหาค;าดัชนีความเปTนอิสระทางการ

คลังด8านการจัดเก็บรายได8ของขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นและใช8สูตรในการคำนวณดังนี้ 

 

Revenue Autonomy Index: RAI   =         Local government Revenue   X 100 

                 Total Local government Revenue 

 โดยค;าดัชนีวัดความเปTนอิสระทางการคลังด8านรายได8 (Revenue Autonomy Index: RAI) จะอยู;ระหว;าง 0 ถึง 

100 ถ8าหากขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่น มคี;า RAI อยู;ที่ 100 แสดงว;ามีความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8

อย;างสมบูรณ& (Absolute Revenue Autonomy) และถ8าหากมีค;า RAI เท;ากับ 0 แสดงว;ามีการพึ่งพาทางการคลังจากรัฐบาล

กลางอย;างสมบูรณ& (Absolute Revenue Dependent)  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 เทศบาลตำบลแม;สาย มีรายได8อยู; 2 ประเภทหลัก คือ (1) รายได8ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประกอบด8วย 5 หมวด คือ 

หมวดภาษีอากร, หมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับ และใบอนุญาต, หมวดรายได8จากทรัพย&สิน, หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย& และหมวดรายได8เบ็ดเตล็ด และ (2) รายได8ที่องค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นได8รับจากรัฐบาล ประกอบด8วย หมวด

ภาษีจัดสรร, หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค&หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 การจัดเก็บรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย 3 ป°ย8อนหลัง ได8แก; ป°งบประมาณ 2558 รวมเปTนเงิน 193,541,423.43 

บาท ป°งบประมาณ 2559 รวมเปTนเงิน 176,421,509.16 บาท และในป°งบประมาณ 2560 รวมเปTนเงิน 181,517,492.73 บาท 

จากโครงสร8างรายได8ของเทศบาลจะพบว;า มีรายได8ที่จัดเก็บเองอยู;ที่ร8อยละ 11-12 จากรายได8ทั้งหมด รายได8ส;วนใหญ;มาจาก

รัฐบาลไม;ว;าจะเปTนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให8 และเงินอุดหนุน รวมแล8วกว;าร8อยละ 88 แต;มีข8อพิจารณาอยู;อย;างหนึ่งว;า เงิน

อุดหนุนตามวัตถุประสงค&/เฉพาะกิจ มีแนวโน8มลดลงมากอย;างเห็นได8ชัด จากร8อยละ 18.97 ในป°งบประมาณ 2558 ลดลงเหลือ

ร8อยละ 9.37 ในป°งบประมาณ 2559 และลดลงมากในป°งบประมาณ 2560 เหลือเพียงร8อยละ 0.55 เท;านั้น  

 เมื่อพิจารณารายได8ที่ท8องถิ่นจัดเก็บเองก็จะพบว;า ในป°งบประมาณ 2558 จัดเก็บเองได8ร8อยละ 11.59 เพิ่มขึ้นเปTน

ร8อยละ 12.69 ในป°งบประมาณ 2560 โดยเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได8 4 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุง

ท8องที่, ภาษีปñาย และอากรการฆ;าสัตว& และยังมีรายได8จากค;าธรรมเนียม ค;าปรับ และใบอนุญาต เช;น  ค;าธรรมเนียมเกี่ยวกับ

อากรฆ;าสัตว&และจำหน;ายเนื้อสัตว&, ค;าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา,  ค;าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน, 

ค;าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร, ค;าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย, ค;าธรรมเนียมขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล เปTนต8น 
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ตารางที่ 1 รายได8รวมของเทศบาลตำบลแม;สาย (2558-2560) จำแนกตามประเภท 

 

รายการ 
ป=งบประมาณ 

2558 2559 2560 

ภาษีจัดเก็บเอง 

(ร8อยละ) 

22,433,142.50 

(11.59) 

22,499,566.16 

(12.75) 

23,036,887.46 

(12.69) 

ภาษีจัดสรร 

(ร8อยละ) 

70,762,790.93 

(36.56) 

74,171,324.00 

(42.04) 

77,336,073.52 

(42.60) 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

(ร8อยละ) 

63,617,795.00 

(32.87) 

63,211,151.00 

(35.82) 

80,142,672.00 

(44.15) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(ร8อยละ) 

36,727,695.00 

(18.97) 

16,539,468.00 

(9.37) 

1,001,859.75 

(0.55) 

รวมรายไดJทั้งหมด 193,541,423.43 176,421,509.16 181,517,492.73 

คRา RAI 11.59 12.75 12.69 

 
ที่มา: เทศบาลตำบลแม;สาย (2560) 

 

เพื่อให8เห็นภาพอย;างชัดเจนผู8วิจัยขอนำเสนอข8อมูลเปTนแผนภาพในป°งบประมาณ 2558 - 2560 ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2 รายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย ป°งบประมาณ 2558 – 2560 จำแนกตามประเภท 

อปท.จัดเก็บเอง 

รัฐจัดสรร 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2558 2559 2560
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ผลการวิเคราะห&ความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย พบว;า ในป°งบประมาณ 

2558-2560 ยังขาดความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8 เนื่องจากสัดส;วนที่เทศบาลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับ

รายได8รวมของเทศบาลแล8วมีค;าค;อนข8างต่ำ โดยค;าดัชนีวัดความเปTนอิสระทางการคลังด8านรายได8 (Revenue Autonomy 

Index: RAI)  มีค;าอยู;ระหว;าง 11.59 ถึง 12.75 หรือมีค;าเฉลี่ยอยู;ที่ 12.17 ในทางตรงกันข8าม จะเห็นได8ว;าเทศบาลมีการพึ่งพา

เงินงบประมาณจากรัฐในสัดส;วนที่สูงมาก คือมีค;าอยู;ระหว;าง 87.24 ถึง 88.4 หรือมีค;าเฉลี่ยอยู; 87.82 สะท8อนให8เห็นว;า พึ่งพา

เงินงบประมาณที่จัดสรรโดยรัฐบาลกลางสูงมาก  

จากการสัมภาษณ&เกี่ยวกับความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8ซึ่งพบว;าในช;วงที่ผ;านมาเทศบาลมีรายได8

ส;วนใหญ;มาจากเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให8 ทั้งในรูปแบบของภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน ในส;วนของรายได8ที่จัดเก็บเอง

นั้นจะอยู;ในรูปของภาษี 4 ประเภท คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท8องที่  ภาษีปñาย  และอากรการฆ;าสัตว& จากข8อมูล

ตั้งแต;ป°งบประมาณ 2558-2560 พบว;า ภาษีจัดเก็บเองที่เทศบาลจัดเก็บได8มากที่สุดคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รองลงมาคือ 

ภาษีปñาย อากรฆ;าสัตว& และภาษีบำรุงท8องที่ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรายได8ประเภทอื่น ๆ ในอีก 4 หมวดที่เหลือ คือ หมวด

ค;าธรรมเนียม ค;าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได8จากทรัพย&สิน หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย& และหมวด

รายได8เบ็ดเตล็ด  

ในส;วนของกระบวนการจัดเก็บรายได8นั้น ทางเทศบาลตำบลแม;สายได8มีเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีคือ ใช8แผนที่ภาษี

และแผนที่ทำมือ โปรแกรมของส;วนกลางคือ L-Tax 3000 ส;วนเจ8าหน8าที่จัดเก็บรายได8นั้นยังไม;เพียงพอ ปßญหาในการจัดเก็บ

รายได8นั้นไม;ค;อยมีเพราะมีพื้นที่ที่จำกัดและจำนวนเงินภาษีก็ไม;ได8มากมายนัก ฝ®ายการเมืองเองไม;ได8มีนโยบายในการลดหย;อน

ภาษี แต;เน8นให8เจ8าหน8าที่ทำตามระเบียบกฎหมายมากกว;า เนื่องจากไม;อยากให8มีปßญหากับหน;วยงานที่มาทำการตรวจสอบ

อย;างสำนักงานตรวจเงินแผ;นดิน (สตง.) 

“แผนที่ภาษีของที่นี่จะใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเป=นโปรแกรม L-Tax 3000 ของกรมสGงเสริม และมีแผนที่ภาษีแบบ

ทำมือ โดยมีฝNายชGางเป=นผู3ใช3ความชGวยเหลือในการจัดทำ สGวนเจ3าหน3าที่ฝNายจัดเก็บรายได3มี 6 คน ซึ่งยังไมGเพียงพอกับภาระงาน 

แตGปZญหาของการจัดเก็บรายได3ไมGคGอยมีเพราะภาษีจำนวนไมGมากแคGหลักพันหลักหมื่น” 

(สัมภาษณ_บุคลากรทางการคลังเทศบาลตำบลแมGสาย, 23 สิงหาคม 2561)  

ในส;วนของกระบวนการจัดเก็บนั้นมีความเปTนอิสระตามกฎหมายกำหนด กล;าวคือ เทศบาลสามารถบริหารจัดการได8

เอง ผู8มาชำระภาษีแต;ละรายใช8เวลาประมาณ 5 - 10 นาที ทั้งนี้เทศบาลได8มีการประชาสัมพันธ&เชิญชวนให8ประชาชนมาชำระ

ภาษีอย;างหลากหลายวิธีการ และยังการเอื้ออำนวยต;อการมาชำระภาษีของประชาชนอกีด8วย 

“วิธีการประชาสัมพันธ_คือมีปgายประกาศอยูGหน3าเทศบาล และถนนเชื่อมตGอหรือแยกตGาง ๆ มีรถประชาสัมพันธ_ มีการ

ทำหนังสือไปยัง 10 ชุมชน แผGนพับเชิญชวน การประกาศในอินเตอร_เน็ตหรือเว็บไซด_ของเทศบาล และมีบริการรับชำระภาษี

นอกสถานที่โดยจะมีเทศบาลเคลื่อนที่เดือนละหนึ่งชุมชน” 

(สัมภาษณ_บุคลากรทางการคลังเทศบาลตำบลแมGสาย, 23 สิงหาคม 2561)  

การที่เทศบาลตำบลแม;สายถูกประกาศให8เปTนพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส;งผลต;อความอิสระทางการคลังในด8าน

การจัดเก็บรายได8อย;างไรบ8าง ได8รับคำตอบว;าเศรษฐกิจพิเศษไม;ได8มีความพิเศษ และยังไม;มีสิ่งใดเกิดขึ้น ไม;มีพื้นที่ดำเนินการที่

ชัดเจน จึงยังไม;มีนักลงทุนเข8าไปลงทุน ส;วนในเรื่องของการจัดทำสาธารณูปโภคต;าง ๆ ก็ยังไม;มีความเคลื่อนไหวแต;อย;างใด 

และก;อนหน8านี้สภาพเศรษฐกิจค;อนข8างซบเซาและเงียบเหงาอย;างมาก ทั้งในเรื่องการท;องเที่ยว ที่พักโรงแรมก็ได8รับผลกระทบ

ไปด8วย ผู8ให8สัมภาษณ&หลายรายบอกเปTนเสียงเดียวกันว;า กรณีกู8ภัยช;วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงช;วยกระตุ8นเศรษฐกิจได8มากกว;า 

และยังมีความพิเศษมากกว;าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีที่อำเภอเชียงแสน เชียงของและแมGสาย ยังไมGเห็นมีอะไรพิเศษเลยพื้นที่ก็ไมGมีซึ่งตGาง

จากประเทศจีนมากที ่เขามีการกำหนดพื้นที ่อยGางชัดเจน เมืองที ่จะเป=นเขตเศรษฐกิจพิเศษต3องครบวงจรในเรื ่องของ
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สาธารณูปโภค แตGนี่เศรษฐกิจแมGสาย 3 ปlที่ผGานมาซบเซามากทั้งเรื่องการทGองเที่ยว ที่พักโรงแรม ได3รับผลกระทบหมด กรณี

ชGวยเหลือทีมหมูGปNาติดถ้ำหลวงยังมีความพเิศษมากกวGา ทำให3นักทGองเที่ยวมาแมGสายอาทิตย_ละประมาณ 5,000 คน” 

(สัมภาษณ_ผู3บริหารเทศบาลตำบลแมGสาย, 23 สิงหาคม 2561)   

นอกจากนี้ยังพบว;า ฝß©งตรงข8ามอย;างท;าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร&ยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจทั้งการค8า การลงทุน มี

ตึกรามบ8านช;องเกิดขึ้นมากกว;าฝß©งแม;สาย ซึ่งก็สะท8อนให8เห็นว;ายังขาดนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจน โดยที่

ประชาชนในท8องถิ่นเองก็ยังขาดการมีส;วนร;วม ทั้งยังไม;มีการทำประชาพิจารณ&ใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่เกิดเหตุการณ&กู8ภัยที่ถ้ำ

หลวง-ขุนน้ำนางนอน ส;งผลต;อการท;องเที่ยวของแม;สายแต;ก็ยังขาดการพัฒนาที่จะรองรับด8านการท;องเที่ยวอย;างเปTนระบบ 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษแมGสายยังไมGมีการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ ที่ผGานมาการลงทุนก็ไมGใชGคนไทย สGวนใหญGมักจะเป=น

ตGางชาติที่มีความขยันและอดทนตGอภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจได3ดีกวGาคนไทย ถึงแม3วGากรณีกู3ภัย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงจะสGงผล

ตGอการทGองเที่ยวและกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของแมGสายได3มากกวGา แตGคนในท3องถิ่นก็ยังไมGได3มีสGวนรGวมในการ

จัดการให3มีสินค3าและบริการ ชาวแมGสายยังไมGได3มีการนำเสนอความเป=นแมGสายแกGนักทGองเที่ยวเลย” 

(สัมภาษณ_ผู3นำทางศาสนาใน อ.แมGสาย, 23 สิงหาคม 2561) 

รัฐบาลต8องการส;งเสริมผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อมุ;งหวังกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให8แก;

ท8องถิ ่น (Office of the National Economic and Social Development Council, 2015: 84) ในทางตรงกันข8ามกลับ

ส;งผลกระทบในทางลบอันเกิดจากการเข8ามาของแรงงานต;างด8าวและนักท;องเที่ยว ที่ทำให8เทศบาลต8องมาแบกรับปßญหาทั้งใน

เรื่องของปßญหาสิ่งแวดล8อม ปßญหาขยะ ปßญหาแรงงานต;างด8าวและประชากรแฝง ปßญหายาเสพติด ปßญหาอาชญากรรม เปTนต8น 

ดังนั้นเทศบาลจึงควรมีอำนาจในการจัดเก็บ ค;าธรรมเนียมด8านสิ่งแวดล8อม เช;น ค;าบำบัดนำเสียหรืออื่น ๆ ที่มีผู8ทำให8เกิดมลพิษ 

รายได8หรือค;าธรรมเนียมจากการท;องเที ่ยว รายได8หรือค;าธรรมเนียมการใช8รถยนต&ของคนนอกพื้นที ่ และรายได8หรือ

ค;าธรรมเนียมจากแรงงานต;างด8าว อันเปTนผลจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งท8องถิ่นต8องสามารถจัดเก็บภาษีหรือ

ค;าธรรมเนียมดังกล;าวได8 (ไททัศน&  มาลา และคณะ, 2564) ดังนั้นอาจสรุปได8ว;าเขตเศรษฐกิจพิเศษไม;ได8ส;งผลต;อความเปTน

อิสระทางการคลังขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่น และยังคงมีการเก็บรายได8ในรูปแบบเดิม ก;อนที่จะมีการประกาศเปTนเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ยังเปTนไปตามกฎหมายฉบับเดิม ในทางตรงกันข8ามท8องถิ่นต8องเฝñาระวังปßญหาที่อาจเกิดในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช;น 

การบริหารจัดการขยะ การก;ออาชญากรรมและโรคติดต;อ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การจัดเก็บรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย 3 ป°ย8อนหลัง ได8แก; ป°งบประมาณ 2558 รวมเปTนเงิน 193,541,423.43 

บาท ป°งบประมาณ 2559 รวมเปTนเงิน 176,421,509.16 บาท และในป°งบประมาณ 2560 รวมเปTนเงิน 181,517,492.73 บาท 

จะเห็นได8ว;าเทศบาลตำบลแม;สาย มีรายได8ลดลงในป°งบประมาณ 2559 จากโครงสร8างรายได8ของเทศบาลจะพบว;า มีรายได8ที่

จัดเก็บเองอยู;ที่ร8อยละ 11-12 จากรายได8ทั้งหมด รายได8ส;วนใหญ;มาจากรัฐบาลไม;ว;าจะเปTนภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให8 และเงิน

อุดหนุน รวมแล8วกว;าร8อยละ 87.82 แต;มีข8อพิจารณาอยู;อย;างหนึ่งว;า เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค&/เฉพาะกิจ มีแนวโน8มลดลง

มากอย;างเห็นได8ชัด จากร8อยละ 18.97 ในป°งบประมาณ 2558 ลดลงเหลือร8อยละ 9.37 ในป°งบประมาณ 2559 และลดลงมาก

ในป°งบประมาณ 2560 เหลือเพียงร8อยละ 0.55 เท;านั้น  

ผลการวิเคราะห&ความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย พบว;า ในป°งบประมาณ 

2558-2560 ยังขาดความเปTนอิสระทางการคลังด8านการจัดเก็บรายได8 เนื่องจากสัดส;วนที่เทศบาลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับ

รายได8รวมของเทศบาลแล8วมีค;าค;อนข8างต่ำ โดยค;าดัชนีวัดความเปTนอิสระทางการคลังด8านรายได8 (Revenue Autonomy 

Index: RAI)  มีค;าอยู;ระหว;าง 11.59 ถึง 12.75 หรือมีค;าเฉลี่ยอยู;ที่ 12.17 ในทางตรงกันข8าม จะเห็นได8ว;าเทศบาลมีการพึ่งพา
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เงินงบประมาณจากรัฐในสัดส;วนที่สูงมาก คือมีค;าอยู;ระหว;าง 87.24 ถึง 88.4 หรือมีค;าเฉลี่ยอยู; 87.82 สะท8อนให8เห็นว;า พึ่งพา

เงินงบประมาณที่จัดสรรโดยรัฐบาล  

   

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยนี้เปTนส;วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการเสริมสร8างความเปTนอิสระทางการคลังในด8านการจัดเก็บรายได8

ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) คณะผู8วิจัยขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห;งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนการวิจัยประจำป°งบประมาณ 2561 ขอขอบคุณคณะผู8บริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลแม;สาย 

ผู8ประกอบการและประชนในพื้นที่ที่ใช8ในการศึกษาครัง้นี้ที่กรุณาอนุเคราะห&ข8อมูลที่เปTนประโยชน&ยิ่งแก;การวิจัย 
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Restrictions of drug laws and the solution of offender rehabilitation  

Yutthachai Duangsawat, Korakod Tongkachok 

Abstract 

This research article aims to present the problem of rehabilitation of drug offenders. by comparing 
the Drug Addiction Rehabilitation Act B.E. 2545 and the Act Promulgating the Narcotics Code B.E. 2021. The 
results of the study found that The problem of drug addiction is a long-standing problem that needs to be 
seriously addressed. The researchers therefore compared the old law with the new law and found that there 
were some similar problematic restrictions. that is, a limitation that prevents offenders from legally receiving 
rehabilitation. is that the offender commits another crime, which is punishable by imprisonment; In addition, 
in the new law, in the event that the offender voluntarily receives therapy, if it turns out that the person 
receiving the therapy has evil behavior, hallucinations, etc., it will also cause them to be unable to receive 
therapy. Therefore, there are recommendations from the study as follows: Want to provide laws related to 
drug problems or drug-related offenders. Punish the offender appropriately and proportionately according to 
the concept and theory in determining the punishment and enforcing the punishment. by allowing 
responsible agencies to seriously solve this problem Under the view that the drug user is a patient and that it 
is given through the use of discretion in the event that the offender is limited in the event of improper 
behavior or other wrongdoings. instead of cutting off the offender's opportunity to receive therapy Because 
those people, when reputed to be addicted to addiction, will not have any neurological symptoms in the 
brain at all. 

Keywords: narcotics, rehabilitation therapy ,drug law 
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บทนำ 

เมื่อเราพูดถึงยาเสพติดนั้นทุกท่านคงจะทราบหรือรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าท่านใช้หรือเสพยาเสพติดเหล่านั้นแต่มันเป็น
สิ่งที่เป็นปัญหาของปะเทศไทยมาเป็นเวลานานปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ก่อเนื้อร้าย ความเศร้า ความทุกข์ ไม่ว่าต่อครอบครัว
ผู้กระทำผิดหรือต่อครอบครัวที่อาจจะได้รับผลร้ายจากการก่ออาชญากรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากยาเสพติด ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหา
ที่ประเทศไทยพยายามแก้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าใช้มาตราการต่างๆแต่ก็พบว่าปัญหาดังกล่าวนี้กลบัเพิ่มขึ้น จำนวณผู้เสพ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศมายาวนาน โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ซึ่งผลิตขึ้น
ในประเทศ และลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มผลิตจากนอกประเทศมากขึ้น มีการขยายตัว
ของเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดทั้งกลุ่มนักค้าเดิมและนักค้าใหม่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ [1] 

การลงโทษจำคุกแก่ผู้กระทำความผิดเป็นมาตรการที่เชื่อว่าสามารถทำให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวและเกิดการหลาบจำ
ไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก ส่งผลให้มีผู้กระทำความผิดถูกกันออกจากสังคมให้ไปอยู่ในที่ที่รัฐจัดไว้ให้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับสังคมและคนรอบข้างนั้นก็คือ "เรือนจำ" แต่จากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษ
โดยเฉพาะความผิดฐานเสพยาเสพติด และถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นจำนวนมากด้วยผลของกฎหมายที่เข้มงวด ถูกส่งตัวไป
ควบคุมที่เรือนจำ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้นสำนึกผิดและได้รับการลงโทษกับสิ่งที่ทำลงไป แต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้กระทำความผิด
บางรายไม่ได้มีสันดานเป็นผู้ร้ายหรือมีจิตใจช่ัวร้ายมาแต่ต้น แต่ได้กระทำความผิดไปโดยพลั้งพลาดรู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างความผิด
ฐานเสพยาเสพติด ควรจะต้องใช้วิธีการหรือมาตรการอื่นมาแทนที่การลงโทษจำคุก ซึ่งมาตรการจำคุกควรใช้เฉพาะกับผู้ที่กระทำ
ความผิดร้ายแรงเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้มากจนเกินไป เนื่องจากทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี [2] 

พฤติกรรมการติดยาเสพติดนั้น เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางสมองที่ซับซ้อนและเรื้อรัง  อันส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองความพึงพอใจต่อการเสพท่ีต่างกัน ซึ่งผู้ที่มีการตอบสนองไปเชิงบวกต่อสารเสพติคย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้สาร
เสพติดต่อไปโดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้เสพสารเสพติดนั้น มีพฤติกรรมการเสพอย่างต่อเนื่อง คือการเลี้ยงดู  กลุ่มเพื่อนและ
สภาพแวดล้อม เมื่อเกิดการเสพซ้ำ ๆ จะส่งผลกรทบต่อสมองทั้งในส่วนของโครงสร้าง และการทำงาน ทำให้เกิดรูปแบบและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเรียกว่า พฤติกรรมการเสพติด" เมื่อเกิดพฤดิกรรมการเสพติดแล้วบุคคลนั้นจะมีความยากลำบากอย่าง
มากในการที่จะเลิกพฤติกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความตั้งใจที่จะเลิกพฤติกรรมดั งกล่าวอย่างมาก็ตาม เน่ืองจาก
พฤติกรรมการเสพได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสมอง การตัดสินใจ ความจำ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด   พ.ศ. 2545 ที่ได้กล่าวว่าผู้เสพน้ันคือผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการบำบัดทางการแพทย์ มากกว่าการลงโทษทางอาญาโดย
การจำคุก [3] 

เนื่องจากการใช้มาตรการทางกฎหมายที่มุ่งเน้นแต่การลงโทษแก่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดให้เลิกเสพหรือติดได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงมีมาตรการทางกฎหมายที่เน้นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดขึ้น โดยการรักษาอาการติดยาของผู้ติดยาเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจให้เลิกใช้ยาเสพติดรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดด้วยการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนความเคยชินในเรื่องการใช้ยาเสพติดให้สามารถเลิกพ่ึงยา
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บทนำ 

เมื่อเราพูดถึงยาเสพติดนั้นทุกท่านคงจะทราบหรือรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าท่านใช้หรือเสพยาเสพติดเหล่านั้นแต่มันเป็น
สิ่งที่เป็นปัญหาของปะเทศไทยมาเป็นเวลานานปัญหาดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ก่อเนื้อร้าย ความเศร้า ความทุกข์ ไม่ว่าต่อครอบครัว
ผู้กระทำผิดหรือต่อครอบครัวที่อาจจะได้รับผลร้ายจากการก่ออาชญากรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากยาเสพติด ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหา
ที่ประเทศไทยพยายามแก้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าใช้มาตราการต่างๆแต่ก็พบว่าปัญหาดังกล่าวนี้กลบัเพิ่มขึ้น จำนวณผู้เสพ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศมายาวนาน โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ซึ่งผลิตขึ้น
ในประเทศ และลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มผลิตจากนอกประเทศมากขึ้น มีการขยายตัว
ของเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดทั้งกลุ่มนักค้าเดิมและนักค้าใหม่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ [1] 

การลงโทษจำคุกแก่ผู้กระทำความผิดเป็นมาตรการที่เชื่อว่าสามารถทำให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวและเกิดการหลาบจำ
ไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีก ส่งผลให้มีผู้กระทำความผิดถูกกันออกจากสังคมให้ไปอยู่ในที่ที่รัฐจัดไว้ให้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับสังคมและคนรอบข้างนั้นก็คือ "เรือนจำ" แต่จากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษ
โดยเฉพาะความผิดฐานเสพยาเสพติด และถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นจำนวนมากด้วยผลของกฎหมายที่เข้มงวด ถูกส่งตัวไป
ควบคุมที่เรือนจำ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้นสำนึกผิดและได้รับการลงโทษกับสิ่งที่ทำลงไป แต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้กระทำความผิด
บางรายไม่ได้มีสันดานเป็นผู้ร้ายหรือมีจิตใจช่ัวร้ายมาแต่ต้น แต่ได้กระทำความผิดไปโดยพลั้งพลาดรู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างความผิด
ฐานเสพยาเสพติด ควรจะต้องใช้วิธีการหรือมาตรการอื่นมาแทนที่การลงโทษจำคุก ซึ่งมาตรการจำคุกควรใช้เฉพาะกับผู้ที่กระทำ
ความผิดร้ายแรงเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้มากจนเกินไป เนื่องจากทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี [2] 

พฤติกรรมการติดยาเสพติดนั้น เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางสมองที่ซับซ้อนและเรื้อรัง  อันส่งผลให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองความพึงพอใจต่อการเสพท่ีต่างกัน ซึ่งผู้ที่มีการตอบสนองไปเชิงบวกต่อสารเสพติคย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้สาร
เสพติดต่อไปโดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้เสพสารเสพติดนั้น มีพฤติกรรมการเสพอย่างต่อเนื่อง คือการเลี้ยงดู  กลุ่มเพื่อนและ
สภาพแวดล้อม เมื่อเกิดการเสพซ้ำ ๆ จะส่งผลกรทบต่อสมองทั้งในส่วนของโครงสร้าง และการทำงาน ทำให้เกิดรูปแบบและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเรียกว่า พฤติกรรมการเสพติด" เมื่อเกิดพฤดิกรรมการเสพติดแล้วบุคคลนั้นจะมีความยากลำบากอย่าง
มากในการที่จะเลิกพฤติกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีความตั้งใจที่จะเลิกพฤติกรรมดั งกล่าวอย่างมาก็ตาม เนื่องจาก
พฤติกรรมการเสพได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสมอง การตัดสินใจ ความจำ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด   พ.ศ. 2545 ที่ได้กล่าวว่าผู้เสพน้ันคือผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการบำบัดทางการแพทย์ มากกว่าการลงโทษทางอาญาโดย
การจำคุก [3] 

เนื่องจากการใช้มาตรการทางกฎหมายที่มุ่งเน้นแต่การลงโทษแก่ผู้เสพหรือติดยาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้เสพ
หรือติดยาเสพติดให้เลิกเสพหรือติดได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงมีมาตรการทางกฎหมายที่เน้นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
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เสพติด ปรับเปลี่ยนการรับรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้โดย
ไม่ใช้ยาเสพติด ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นคนดีสู่สังคมและจะส่งผลให้คดียาเสพติดที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อย่างเต็มรูปแบบลดปริมาณลงบางส่วน  บุคคลผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามทีพ่ระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด   พ.ศ. 2545 กำหนดไว้และเมื่อเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวแล้วการดำเนินการ
ต่าง ๆ ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดจึง
ถือว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นผูป้่วย ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่
กฎหมายกำหนดแต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะบำบัดได้จะต้องไม่ปรากฏว่า เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกดำเนินคดีใน
ความผิดฐานอื่น ซึง่เป็นความผิดที่มีโทษจำคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ [4]ดังนั้น ผู้ วิจัยสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบถึงปัญหาข้อจำกัดของ 
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ. 2545 ระหว่าง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
ว่ามีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี มากน้อยเพียงใดหรือว่ายังมีข้อจำกัดบางประการเช่นกนั 

วิธีดำเนินการ 

 งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการ
วิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่ งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้องเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ
จากหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัย และวิเคราะห์
หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการทำบทความของผู้เขียนในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ชัด
ว่า พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีความแตกต่างกับ  คือ พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ.2545 ซึง่จะนำไปสู่แนวคิด ทฤษฎี ในการลงโทษและบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดเดียวกับคดียาเสพติด ท่ีต่างกันออกไปอย่างชัดเจน 
ซึ่งอาจจะส่งผลหรือลดปัญหา อาทิเช่นผู้ต้องขังที่ล้นเรือนจำอยู่ในขณะนี้ซึ่งส่วนมาก 80% ก็จะเป็นผู้ขังคดียาเสพติดแสดงให้เห็นว่า
การจำคุกผู้กระทำผิดไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความผิดคดียาเสพติดเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดปัญหาก็จะยังไม่ได้รับการ
แก้ไขยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ซึ่งจะนำไปสู่แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำความผิดและการกำหนดโทษ ดังนี้  

1.การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน ต้องการจะเห็นผู้กระทำความผิดได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทน เพื่อให้ผู้เสียหายรู้สึก
ได้รับความยุติธรรม แต่วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็มจีุดอ่อนหลายประการ  กล่าวคือ การลงโทษทางอาญาเพื่อ
แก้แค้นทดแทนน้ัน ไม่คำนึงถึงประโยชน์ในอนาคตของสังคมโดยรวม การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด
แก่สังคม ท้ังไม่สามารถทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วจากการกระทำความผิดนั้นกลับคืนมาได้ ทั้งไม่คำนึงถึงความจำเป็นของ
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สังคม โดยคำนึงแต่เพียงความเหมาะสมของโทษทางอาญาท่ีจะใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด กับ ความเสียหายจากการกระทำ
ความผิดที่เกิดขึ้นเท่านั้น  

2.การลงโทษเพื่อเป็นการยับยั้งหรือป้องกัน กล่าวคือเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้ผู้กระทำ
ความผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมได้น้อยที่สุดเพื่อนำผู้ที่กระทำความผิดนั้นมาลงโทษโดยการให้โทษในทางอาญานั้น 
จะต้องกระทำอย่างรวดเร็วให้เห็นผลทันตา [5]  

3.การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดนั้นมุ่งเน้น ที่ตัวผู้กระทำความผิดมากกว่าการ
กระทำความผิด โดยเน้นการศึกษาผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคล เพื่อหาสาเหตุของการกระทำความผิดและหาแนวทางการแก้ไข 
เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้น ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยมีเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข [6] 

เมื่อพิจารณาทฤษฎีการลงโทษแล้วดังนั้นก็จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับทฤษฎีการกำหนดโทษโดยแล้วปกติบุคคลที่เกิด
ความเสียหายต่อตนเองหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนนั้นก็ต้องการที่จะลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนกับสิ่งที่ผู้กระทำผิดได้กระทำ
ลงไป แต่ในกรณีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดนั้นโดยหลักแล้วตามทฤษฎีได้กล่าวถึงบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้ป่วยดังนั้นหากจะลงโทษตาม
กระบวนการกระแสหลักก็คงจะไม่เกิดผลดีนักจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดโทษให้หมาะสมและได้สัดส่วนโดยจะต้องทราบถึงกฎหมาย
ที่มผีลโดยตรงต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติดทั้งสองฉบับดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เดิมก่อนถูกยกเลิก ในมาตรา 19 วรรค 1  บุคคลที่จะได้รับ
การพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู่สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 19 ดังนี้ 1. พิจารณาจาก ฐานความผิดเป็นผู้ต้องหา
ว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานใดฐานหนึ่ง ดังนี้ 1.ฐานเสพยาเสพติด หรือฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 2.
ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด 3.ฐานเสพและจำหน่ายยาเสพติด  2. พิจารณาจาก ประเภท และ ปริมาณ 
ยาเสพติดที่กระทำความผิดนั้นจะต้องมีลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ 2.1ประเภท 
(1)ประเภท 1 มี 6 ชนิด ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน เมทิลลีน ไดออกซีแอม
เฟตามีน เอ็น เอทิล เอ็มดีเอหรือ เอ็ม ดีอี (2)ประเภท 2 มี 2 ชนิดได้แก่ โคคาอีน และฝิ่น (3)ประเภท 5 มี 1 ชนิด ได้แก่ กัญชา  
2.2 ปริมาณ ต้องมีปริมาณของยาเสพติด ดังนี้ (1)ประเภท 1 ถ้าเป็นเฮโรอีน มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรรม ถ้าเป็น เมทแอม
เฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ (หรือไม่เกิน 5 เม็ด ) หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรรม (2)ประเภท 2 โคคาอีน มี
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรรม ละฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรรม (3)ประเภท 5 กัญชา มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 
มิลลิกรรม   3.ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดไม่ต้องเข้าฟ้ืนฟู่ ต้องไม่อยู่ในระหว่าง หรือถูกดำเนินในความผิดฐานอื่นซึง่มีโทษจำคุกหรือ อยู่
ระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล มาตรา 19 วรรค 1  [7] 

ในส่วนของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 การเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ตามกฎหมายยาเสพติดซึ่งประกาศใช้ล่าสุด มีหลักเกณฑ์อยู่ดังนี้ 1.การบําบัดฟนฟู“กอนถูกตรวจพบหรือถูกจับกุม” 
ด้วยความสมัครใจของผูกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 113 2. การบําบัดฟนฟูภาย “หลังถูกตรวจพบหรือถูก
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สังคม โดยคำนึงแต่เพียงความเหมาะสมของโทษทางอาญาท่ีจะใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด กับ ความเสียหายจากการกระทำ
ความผิดที่เกิดขึ้นเท่านั้น  

2.การลงโทษเพื่อเป็นการยับยั้งหรือป้องกัน กล่าวคือเมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้ผู้กระทำ
ความผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมได้น้อยที่สุดเพื่อนำผู้ที่กระทำความผิดนั้นมาลงโทษโดยการให้โทษในทางอาญานั้น 
จะต้องกระทำอย่างรวดเร็วให้เห็นผลทันตา [5]  

3.การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดนั้นมุ่งเน้น ที่ตัวผู้กระทำความผิดมากกว่าการ
กระทำความผิด โดยเน้นการศึกษาผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคล เพื่อหาสาเหตุของการกระทำความผิดและหาแนวทางการแก้ไข 
เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้น ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยมีเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข [6] 

เมื่อพิจารณาทฤษฎีการลงโทษแล้วดังนั้นก็จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับทฤษฎีการกำหนดโทษโดยแล้วปกติบุคคลที่เกิด
ความเสียหายต่อตนเองหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนนั้นก็ต้องการที่จะลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนกับสิ่งที่ผู้กระทำผิดได้กระทำ
ลงไป แต่ในกรณีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดนั้นโดยหลักแล้วตามทฤษฎีได้กล่าวถึงบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้ป่วยดังนั้นหากจะลงโทษตาม
กระบวนการกระแสหลักก็คงจะไม่เกิดผลดีนักจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดโทษให้หมาะสมและได้สัดส่วนโดยจะต้องทราบถึงกฎหมาย
ที่มผีลโดยตรงต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติดทั้งสองฉบับดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เดิมก่อนถูกยกเลิก ในมาตรา 19 วรรค 1  บุคคลที่จะได้รับ
การพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู่สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา 19 ดังนี้ 1. พิจารณาจาก ฐานความผิดเป็นผู้ต้องหา
ว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานใดฐานหนึ่ง ดังนี้ 1.ฐานเสพยาเสพติด หรือฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 2.
ฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด 3.ฐานเสพและจำหน่ายยาเสพติด  2. พิจารณาจาก ประเภท และ ปริมาณ 
ยาเสพติดที่กระทำความผิดนั้นจะต้องมีลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ 2.1ประเภท 
(1)ประเภท 1 มี 6 ชนิด ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน เมทิลลีน ไดออกซีแอม
เฟตามีน เอ็น เอทิล เอ็มดีเอหรือ เอ็ม ดีอี (2)ประเภท 2 มี 2 ชนิดได้แก่ โคคาอีน และฝิ่น (3)ประเภท 5 มี 1 ชนิด ได้แก่ กัญชา  
2.2 ปริมาณ ต้องมีปริมาณของยาเสพติด ดังนี้ (1)ประเภท 1 ถ้าเป็นเฮโรอีน มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรรม ถ้าเป็น เมทแอม
เฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ (หรือไม่เกิน 5 เมด็ ) หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรรม (2)ประเภท 2 โคคาอีน มี
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรรม ละฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรรม (3)ประเภท 5 กัญชา มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 
มิลลิกรรม   3.ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดไม่ต้องเข้าฟ้ืนฟู่ ต้องไม่อยู่ในระหว่าง หรือถูกดำเนินในความผิดฐานอื่นซึง่มีโทษจำคุกหรือ อยู่
ระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล มาตรา 19 วรรค 1  [7] 

ในส่วนของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 การเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ตามกฎหมายยาเสพติดซึ่งประกาศใช้ล่าสุด มีหลักเกณฑ์อยู่ดังนี้ 1.การบําบัดฟนฟู“กอนถูกตรวจพบหรือถูกจับกุม” 
ด้วยความสมัครใจของผูกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 113 2. การบําบัดฟนฟูภาย “หลังถูกตรวจพบหรือถูก
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จับกุม” แตผูกระทําผิดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 114  3.การบําบัดฟนฟูภาย “หลัง
ถูกฟองเปนจําเลย” ในช้ันศาลและผูกระทําผิดสํานึกในการกระทําและตกลงเขารับการบําบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด มาตรา 168 + 169 +170  โดยมีข้อสังเกตความแตกต่างดังนี้  

1.การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการบำบัด ในช้ันก่อนผู้กระทำผิดถูกเจ้า
พนักงานตรวจพบจับกุม ช้ันผู้กระทำผิดถูกเจ้าพนักงานตรวจพบและหรือจับกุมหรือช้ันศาลก็ตาม ผู้กระทำผิดหรือจำเลย “ต้อง
สมัครใจหรือตกลงเข้ารับ การบำบัดรักษา” กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจึงจะเริ่มขึ้นได้ซึ่งต่างจากการบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ.2545 ที่มีเกณฑ์ การส่งตัวผู้กระทำผิดเข้ารับการ
บำบัดรักษาฟืน้ฟูโดยไม่ต้องสอบถามความสมัครใจคือเป็นการบังคับบำบัดมากกว่าความสมัครใจของผู้กระทำผิด 

2.การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ไม่จำต้องได้รับความยินยอมสมัครใจหรือความตกลง
ของผู้กระทำผิดมีกรณีเดียวคือการบำบัดรักษาในกระบวนการหลังคำพิพากษาของศาล ตาม มาตรา 165 +  มาตรา 166 เพื่อการ
สงเคราะห์ให้ผู้กระทำผิดเลิกยาเสพติดให้โทษโดยการบำบัดรักษายิ่งกว่าการลงโทษจำคุกผู้กระทำผิดก็ได้ 

3.กรณีผู้กระทำผิดถูกเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตรวจพบและจับกุมในความผิดฐานเสพยา
เสพติดหรือมีไว้ในครอบครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 162, 163 และ164 ซึ่งเป็นฐาน
ความผิดที่เข้าข่ายได้รับการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูตาม มาตรา 114 หากผู้กระทำผิดไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ผู้กระทำผิดก็ต้อง
ถูกดำเนินคดีตามปกติหรือหากผู้กระทำผิดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาแต่ผู้กระทำผิดมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้อื่น หรือสังคม และใช้ดุลพินิจไม่ส่งผู้กระทำผิดเข้ารับการบำบัดรักษา ยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนย์คัดกรอง ผู้กระทำผิดก็
ต้องถูกดำเนินคดีตามปกติเช่นกันกรณีเช่นนี้ผู้กระทำผิดอาจได้รับการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาในช้ันพิจารณาของศาลภายหลัง
ถูกพนักงาน้อยการฟ้องได้ 

4.การสมัครใจตกลงเข้ารับการบำบัดรักษาในช้ันพิจารณาคดีของศาลภายหลังจากถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นหลักใหม่ที่
ประมวลกฎหมายเสพติดบัญญัติไว้ในมาตรา 168 แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดบัญญัติให้มาตรา 168 อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 
114 ดังนี้จึงต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การสมัครใจและผู้กระทำผิดต้องไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น หรือสังคม ทั้ง
พฤติกรรมปกติของจำเลยเองหรือพฤติกรรมอันเกิดจากโรคทางจิตและประสาท หรือพฤติกรรมอันเกิดจากอาการจากฤทธิ์ของยา
เสพติดที่จำเลยใช้ นอกจากนี้ยังต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 168 อีกด้วย  

5.การสมัครใจตกลงเข้ารับการบำบัดรักษาในช้ันพิจารณาคดีของศาลผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะถูกพนักงาน
อัยการฟ้องในคดีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 
162 163 หรือ 164 ฐานใดฐานหนึ่ง แต่หากจำเลย หรือผู้กระทำผิด ถูกพนักงานอัยการฟ้องในความผิดฐานอื่นที่มีโทษจำคุก
ร่วมกับคดีความผิดเกี่ยวกับการติดยาเสพติด เช่น จำเลยถูกฟ้องในข้อหาปล้นทรัพย์และเสพยาเสพติด กรณีเช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลย 
หรือผู้กระทำผิดทีถู่กฟ้องและอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่
จะส่งตัวจำเลย หรือผู้กระทำผิดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [8] 
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ซึ่งกฎหมายที่ยกมาอธิบายเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนไปของกฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นมีทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันและยังมีข้อจำกัดบางประการที่ขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยแม้จะมีประมวลกำหมายยาเสพ
ติดประกาศใช้แล้วในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูก็ตามโดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้คือแนวคิดการกำหนดโทษได้แก่ ว่าด้วยหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการลงโทษ หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษ และหลักการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคลโดย
กรณีการลงโทษผู้กระทำผิดยาเสพติด เพราะการลงโทษที่มุ่งแต่จะแก่แค้นทดแทนโดยไม่สอดรับกับแนวคิดทฤษฎีการแก้ไขฟื้นฟูผู้
เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยกล่าวคือปัญหาผู้ติดยาเสพติดในปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันในทางสากลแล้วว่า “ผู้ติดยา
เสพติดมิใช่อาชญากร แต่เป็นผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจประเภทหนึ่ง” ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางสังคมโดย
เร่งด่วน [9] จึงนำไปสู่พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เดิม แม้ในกฎหมายเดิมได้มีการฟื้นฟูก็ตามแต่ก็
ยังมี ข้อจำกัดหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้ผู้กระทำผิดยาเสพติดไม่ได้รับการบำบัดและรักษาอย่างจริงจัง และยังส่งผลถึงปัญหานักโทษ
ล้นเรือนจำอีกด้วย จนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีมากกว่ากฎหมายใน
อดีตแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดบางประการอยู่นั้นเอง 

สรุปผลการวิจัย 

ในปจัจุบันเมื่อเราพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหามานาน นานมากจนเป็นเนื้อร้ายที่เกาะ
กินประเทศนี้ ส่งผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ  สังคม หรือ ครอบครัวเป็นต้น ทั้งๆที่ประเทศ
ไทยก็มีมาตราการและกฎหมายที่คอยจัดการกับปัญหาเหล่านี้มากมายแต่ผลสุดท้ายกลับตรงข้าม  กล่าวคือกลับพบว่าผู้กระทำ
ความผิดที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพตดิ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่สามารถ
แก้ปญัหาดังกล่าวตรงนี้ได้ และแม้กระทั้งก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ท่ี
ผ่านมาเร็วๆนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ได้มี พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดและ
ฟื้นฟูผู้ต้องหาคดียาเสพติด เพราะที่ผ่านมากฎหมายมุ่งที่จะลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนตามทฤษฎีการลงโทษและยังมีการกำหนด
โทษที่ไม่ได้สัดส่วนและเหมาะสม เพราะตามแนวคิดทฤษฎีได้มองว่าผู้เสพมิใช่อาชญากรแต่กลับมองว่าเป็นผู้ป่วยหากยังได้รับการ
ลงโทษตามกระแสหลักก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่หมดไป เนื่องด้วยข้อจำกัดของ พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ดังกล่าว และในที่สุดก็ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
และได้มีการบัญญัติในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูไว้โดยเฉพาะดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นโดยการบำบัดทั้งหมดของประมาลกฎหมาย
ยาเสพติดนี้เป็นการบำบัดโดยสมัครใจซึ่งมุ่งประสงค์เบี่ยงเบนผู้กระกระทำความผิดออกจากกระบวนการกระแสหลักเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดทีว่่าผู้เสพคือผู้ป่วยแต่จากการศึกษาเปรยีบเทียบก็พบว่ายงัมีข้อจำกัดบางประการถึงแม้ว่าผูก้ระทำผิดจะสมัคร
ใจบำบัดรักษาก็ตามแต่หากพบว่าในการกระทำผิดนั้นมีความผิดอื่นที่มีโทษจำคุกด้วยเช่น ทำร้ายร่างกาย เป็นต้นผู้กระทำผิดก็จะ
ไม่ได้รับการบำบัดหรือแม้กรณีผู้กระทำผิดสมัครใจบำบัดก็ตามแต่หากผู้กระทำผิดมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น หรือ
สังคม ทั้งพฤติกรรมปกติของผู้กระทำผิดเองหรือพฤติกรรมอันเกิดจากโรคทางจิตและประสาท หรือพฤติกรรมอันเกิดจากอาการ
จากฤทธิ์ของยาเสพติดที่ผู้กระทำผิดใช้ ก็จะไม่ได้รับการบำบัดเช่นเดียวกันซึ่งผู้วิจัยคิดว่าปัญหาดังกล่าวตรงนี้ยังไม่สอดคล้องกับ
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ซึ่งกฎหมายที่ยกมาอธิบายเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนไปของกฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นมีทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันและยังมีข้อจำกัดบางประการที่ขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยแม้จะมีประมวลกำหมายยาเสพ
ติดประกาศใช้แล้วในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูก็ตามโดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้คือแนวคิดการกำหนดโทษได้แก่ ว่าด้วยหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการลงโทษ หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษ และหลักการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคลโดย
กรณีการลงโทษผู้กระทำผิดยาเสพติด เพราะการลงโทษที่มุ่งแต่จะแก่แค้นทดแทนโดยไม่สอดรับกับแนวคิดทฤษฎีการแก้ไขฟื้นฟูผู้
เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยกล่าวคือปัญหาผู้ติดยาเสพติดในปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันในทางสากลแล้วว่า “ผู้ติดยา
เสพติดมิใช่อาชญากร แต่เป็นผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจประเภทหนึ่ง” ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางสังคมโดย
เร่งด่วน [9] จึงนำไปสู่พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เดิม แม้ในกฎหมายเดิมได้มีการฟื้นฟูก็ตามแต่ก็
ยังมี ข้อจำกัดหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้ผู้กระทำผิดยาเสพติดไม่ได้รับการบำบัดและรักษาอย่างจริงจัง และยังส่งผลถึงปัญหานักโทษ
ล้นเรือนจำอีกด้วย จนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีมากกว่ากฎหมายใน
อดีตแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดบางประการอยู่นั้นเอง 

สรุปผลการวิจัย 

ในปจัจุบันเมื่อเราพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหามานาน นานมากจนเป็นเนื้อร้ายที่เกาะ
กินประเทศนี้ ส่งผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ  สังคม หรือ ครอบครัวเป็นต้น ทั้งๆที่ประเทศ
ไทยก็มีมาตราการและกฎหมายที่คอยจัดการกับปัญหาเหล่านี้มากมายแต่ผลสุดท้ายกลับตรงข้าม  กล่าวคือกลับพบว่าผู้กระทำ
ความผิดที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพตดิ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่สามารถ
แก้ปญัหาดังกล่าวตรงนี้ได้ และแม้กระทั้งก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ท่ี
ผ่านมาเร็วๆนี้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ได้มี พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดและ
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(ค่า PNImodified เท่ากับ 1.04 1.02 1.02 และ 1.02 ตามลำดับ) ด้านทักษะ มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
ความสามารถในการกำหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า ความสามารถในการกำหนดประเด็นเรื่องเล่าของชุมชน  และ
ความสามารถในการใช้ Application viva VDO (ค่า PNImodified เท่ากับ 1.26 1.00 และ 0.96 ตามลำดับ) และ ด้านเจตคติ มี
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Needs for Self-Development to be Storytellers in Social Media Communities and Online 
Platform: A Case Study of Klong Yai Community,  

Tamot District, Phatthalung Province 
 

Bundit Thongsong1 and Sermsak Khunpol2 

 

Abstract 
This article aims to investigate needs for self-development to be storytellers in social media 

communities and online platform, a case study of Klong Yai Community, Tomot District, Phatthalung 
Province. The data were collected by a questionnaire on needs for self-development to be storytellers in 
social media communities and online platform:  A case study of Klong Yai Community, Tamot District, 
Phatthalung Province from 45 members of community enterprises of communities in Klong Yai 
community, Tamot District, Phatthalung Province.  The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and PNImodified. 

 The research findings revealed that the community enterprise members are mostly female (60 
percent) , and more than a half of them aged at 41-50 years (51.10 percent) , are the members of OTOP 
product groups (64.40 percent) , are the members/ committees (66.70 percent) , and graduated primary 
level (53.30 percent). 

The samples needs knowledge the most.  The first three topics they need are understanding 
about determination of narrative characters, understanding about determination of narrative conflict, and 
understanding about determination of narrative content structure, and understanding about narrative 
summary (PNImodified. at 1.04, 1.02, 1.01, and 1.02 respectively). In terms of skills, the first three skills they 
want are ability to determine narrative conflict, ability to determine narrative issues, and ability to use 
application via VDO (PNImodified. at 1.26, 1.00, and 0.96 respectively) . In terms of attitudes, the first three 
needs are narration honesty, open-minded to listen and respect opinions of others towards the narration, 
and narration faith (PNImodified. at 0.98, 0.95, and 0.86 respectively). 

 
Keyword: Needs Assessment, Community story teller and Social media and online platforms  
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ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง คือ ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเล่าเรื่อง
ชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ((ฉันทรา  พูนศิริ, 2554), 
Hyland,  Terry, 1994))  โดยในชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่ กลุ่มเครื่องแกงโหล๊ะสบ้า กลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มน้ำตกลาด
เตย (ชมรมดอกคล้ายบาน) โดยชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนและนำเสนอเรื่องเล่า
ชุมชนบนสื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based 
tourism) ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของ
การท่องเที่ยวในชุมชนคือการสื่อสารข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้อง เป็นจริง และชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของชุมชน ดังนั้น
การพัฒนาศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนและนำเสนอเรื่องเล่าชุมชนบนสื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based tourism) จึงมีความจำเป็น โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะ
การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน 5 ประเด็น คือ 1) ผู้สื่อสารต้องรู้ว่าตัวเองจะมองหาหรือให้คุณค่ากับอะไร 2) การสื่อสารเป็นเรื่อง
ของภายในหรือภายนอก การค้นหาภายในตัวเองและออกไปสัมผัสโลกภายนอก 3) การสื่อสารเป็นเรื่องในกรอบ นอกกรอบ 
การเลือกเรื่องที่จะเล่า ผู้สื่อสารต้องกลับมาสู่ภายในตนเองว่าเป็นคนอย่างไร มีมุมมองอย่างไร 4) ใช้ความรู้สึกก่อนความคิด 
และ 5) ฟัง และยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2562) โดยปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการ
พัฒนาคนที่มาทำหน้าที่นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น หรือมัคคุเทศก์นำเที่ยวอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีงานวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง หลากหลาย และรวดเร็ว อย่างเช่น Facebook  Page ฯลฯ โดยใช้แอฟพลิ
เคชั่น (Application) อย่างง่ายในการพัฒนาเนื้อหา (Content) เรื่องเล่าให้น่าสนใจ เช่น Application CANVA,  Application 
VIVA VDO อย่างไรก็ตามการใช้แอฟพลิเคชั่น (Application) อาจจะมีข้อจำกัดของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ได้  
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง การศึกษาความต้องการจำเป็น ตามกรอบของแนวคิดการพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคม
และแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นกระบวนการที่สำคัญ นักวิจัยจึงได้ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนัก
เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ขึ้น 

 
วิธีดำเนินการ  

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ สมาชิกกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน  51 คน กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ อำเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน  45 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความ
ต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ 
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับความมุ่งหมาย (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ทุกข้อคำถามในแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมี
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ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง คือ ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเล่าเรื่อง
ชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ((ฉันทรา  พูนศิริ, 2554), 
Hyland,  Terry, 1994))  โดยในชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มขนมทองม้วน กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่ กลุ่มเครื่องแกงโหล๊ะสบ้า กลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มน้ำตกลาด
เตย (ชมรมดอกคล้ายบาน) โดยชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนและนำเสนอเรื่องเล่า
ชุมชนบนสื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based 
tourism) ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของ
การท่องเที่ยวในชุมชนคือการสื่อสารข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้อง เป็นจริง และชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของชุมชน ดังนั้น
การพัฒนาศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนและนำเสนอเรื่องเล่าชุมชนบนสื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based tourism) จึงมีความจำเป็น โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะ
การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน 5 ประเด็น คือ 1) ผู้สื่อสารต้องรู้ว่าตัวเองจะมองหาหรือให้คุณค่ากับอะไร 2) การสื่อสารเป็นเรื่อง
ของภายในหรือภายนอก การค้นหาภายในตัวเองและออกไปสัมผัสโลกภายนอก 3) การสื่อสารเป็นเรื่องในกรอบ นอกกรอบ 
การเลือกเรื่องที่จะเล่า ผู้สื่อสารต้องกลับมาสู่ภายในตนเองว่าเป็นคนอย่างไร มีมุมมองอย่างไร 4) ใช้ความรู้สึกก่อนความคิด 
และ 5) ฟัง และยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2562) โดยปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการ
พัฒนาคนที่มาทำหน้าที่นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น หรือมัคคุเทศก์นำเที่ยวอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีงานวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง หลากหลาย และรวดเร็ว อย่างเช่น Facebook  Page ฯลฯ โดยใช้แอฟพลิ
เคชั่น (Application) อย่างง่ายในการพัฒนาเนื้อหา (Content) เรื่องเล่าให้น่าสนใจ เช่น Application CANVA,  Application 
VIVA VDO อย่างไรก็ตามการใช้แอฟพลิเคชั่น (Application) อาจจะมีข้อจำกัดของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ได้  
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง การศึกษาความต้องการจำเป็น ตามกรอบของแนวคิดการพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคม
และแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นกระบวนการที่สำคัญ นักวิจัยจึงได้ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนัก
เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ขึ้น 
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ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ สมาชิกกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน  51 คน กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองใหญ่ อำเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน  45 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความ
ต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ 
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับความมุ่งหมาย (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ทุกข้อคำถามในแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมี

ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.981 
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ระดับการศึกษาสูงสุด ด้วยการหาค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินการปัจจุบันและสภาพการดำเนินการ
ที่คาดหวังของศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อ
สังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำแนกตามประเภทกลุ่มวิสาหกิจ
ในชุมชนด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (anova) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและการจัดลำดับความต้องการจำเป็นโดยใช้
วิธี Priority Needs Index modified (PNI modified)  โดยการหาค่าผลต่างของสภาพการดำเนินการที่คาดหวังกับสภาพการดำเนินการ
ปัจจุบันแล้วหารด้วยสภาพการดำเนินการปัจจุบัน (สุวิมล ว่องวานิช, 2558) ดังนี้  
 

สภาพการดำเนินการที่คาดหวัง(I) - สภาพการดำเนินการปัจจุบัน (D) 

สภาพการดำเนินการปัจจุบัน (D) 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพนักเล่า
เรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง คือ พิจารณา
ความต้องการจำเป็นจากค่า PNImodified ที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า PNImodified รวมของแต่ละด้าน และจัดลำดับความต้องการจำเป็นด้วย
วิธีการเรียงลำดับค่า PNImodified จากมากไปหาน้อย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่อง
ชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 60.00) มีอายุ 31 – 50 ปี (ร้อยละ 77.80) สังกัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 64.40) เป็นสมาชิก/
กรรมการในกลุ่ม (ร้อยละ 66.70) และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 53.30) สะท้อนให้เห็นว่า การเสริมสร้าง
ศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มเพศหญิง ช่วงอายุ 31 – 50 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมาชิก/กรรมการกลุ่ม และการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีโอกาสที่จะผลักดนัให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างสภาพปัจจุบันของศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านส่ือสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลความแตกต่างสภาพปัจจุบันของศักยภาพนัก
เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำแนกตาม
ประเภทกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มีข้อมูล ดังนี้   ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริม
สุขภาพ มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกด้านไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.43 
2.54 และ 2.16, S.D. เท่ากับ 0.53  0.54 และ 0.31 ตามลำดับ) ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเทีย่ว/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.42 2.32 และ 2.41, S.D. เท่ากับ 0.53  0.55 และ 0.56 ตามลำดับ) ด้านเจตคติเกี่ยวกับนัก

ความต้องการจำเป็น  = 
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เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์  พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ทุกด้านไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.63 2.71 และ 2.50, S.D. เท่ากับ 0.34  0.30 และ 0.35 ตามลำดับ) 
สะท้อนให้เห็นว่า การเสริมสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลอง
ใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สามารถกำหนดกระบวนการการพัฒนาโดยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเดียวกันได้ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน ซึ่งการมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งการร่วมพูดคุย การสะท้อนปัญหา และการแลกเปลี่ยนความคิดจะทำให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพได้ สอดคล้องกับ (กรวรรณ เวชชานุเคราะห์, 2558) ที่ได้ศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่า การสื่อสารระหว่าง
ชุมชนนั้น ผู้นำชุมชนเป็นผู้ส่งสารหลัก การสื่อสารระหว่างผู้นำชุมชนกับชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 
โดยเน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ปรึกษาปัญหากันระหว่างกลุ่มสมาชิกก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน และสักยภาพของ
สมาชิกในชุมชน และสอดคล้องกับ (ณัฏฐณิชา หมื่นหนู, 2555) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทะเลน้อย และเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในด้านของการ
รับประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาร่วมกันในชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม และประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการ
ดำเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างสภาพปัจจุบันของศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

ศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

กลุ่มทอ่งเที่ยว/กลุ่ม
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสง่เสริม
สุขภาพ 

F Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.  ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชน
ผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.43 0.53 2.54 0.54 2.16 0.31 0.819 .448 

2. ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่าน
สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.42 0.53 2.32 0.55 2.41 0.56 .136 .873 

3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชน
ผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.63 0.34 2.71 0.30 2.50 0.35 .635 .535 

 
ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตำโหมด จังหวัดพัทลุง  พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคม
และแพลตฟอร์มออนไลน์ มีความต้องการจำเป็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ความเข้าใจในการกำหนดตัวละครเรื่องเล่า ความ
เข้าใจในการกำหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า ความเข้าใจในการกำหนดเค้าโครงเรื่องเล่า และความเข้าใจในการสรุปเรื่องเล่า 
(ค่า PNImodified เท่ากับ 1.04 1.02 1.02 และ 1.02 ตามลำดับ) ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
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เล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์  พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มีศักยภาพในการเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ทุกด้านไม่แตกต่างกัน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.63 2.71 และ 2.50, S.D. เท่ากับ 0.34  0.30 และ 0.35 ตามลำดับ) 
สะท้อนให้เห็นว่า การเสริมสร้างศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลอง
ใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สามารถกำหนดกระบวนการการพัฒนาโดยให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเดียวกันได้ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มท่องเที่ยว/กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน ซึ่งการมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งการร่วมพูดคุย การสะท้อนปัญหา และการแลกเปลี่ยนความคิดจะทำให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพได้ สอดคล้องกับ (กรวรรณ เวชชานุเคราะห์, 2558) ที่ได้ศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่า การสื่อสารระหว่าง
ชุมชนนั้น ผู้นำชุมชนเป็นผู้ส่งสารหลัก การสื่อสารระหว่างผู้นำชุมชนกับชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 
โดยเน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ปรึกษาปัญหากันระหว่างกลุ่มสมาชิกก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน และสักยภาพของ
สมาชิกในชุมชน และสอดคล้องกับ (ณัฏฐณิชา หมื่นหนู, 2555) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทะเลน้อย และเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในด้านของการ
รับประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาร่วมกันในชุมชน การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม และประเมินผล และการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนการ
ดำเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างสภาพปัจจุบันของศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

ศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

กลุ่มทอ่งเที่ยว/กลุ่ม
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสง่เสริม
สุขภาพ 

F Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.  ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชน
ผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.43 0.53 2.54 0.54 2.16 0.31 0.819 .448 

2. ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่าน
สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.42 0.53 2.32 0.55 2.41 0.56 .136 .873 

3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชน
ผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.63 0.34 2.71 0.30 2.50 0.35 .635 .535 

 
ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตำโหมด จังหวัดพัทลุง  พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคม
และแพลตฟอร์มออนไลน์ มีความต้องการจำเป็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ความเข้าใจในการกำหนดตัวละครเรื่องเล่า ความ
เข้าใจในการกำหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า ความเข้าใจในการกำหนดเค้าโครงเรื่องเล่า และความเข้าใจในการสรุปเรื่องเล่า 
(ค่า PNImodified เท่ากับ 1.04 1.02 1.02 และ 1.02 ตามลำดับ) ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ

แพลตฟอร์มออนไลน์ มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความสามารถในการกำหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า 
ความสามารถในการกำหนดประเด็นเรื่องเล่าของชุมชน และความสามารถในการใช้ Application VIVA VDO (ค่า PNImodified 
เท่ากับ 1.26 1.00 และ 0.96 ตามลำดับ) และด้านเจตคติเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ มี
ความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงเกี่ยวกับเรื่องเล่า มีใจกว้างรับฟังและเคารพความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นต่อการนำเสนอเรื่องเล่าของตนเอง และมีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเล่า (ค่า 
PNImodified เท่ากับ 0.98 0.95 และ 0.86 ตามลำดับ) สะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการจำเป็นด้านความรู้ของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้องการพัฒนาระบบความคิด การสร้างสรรค์ตัวละคร การใช้ภาษา การกำหนดตัวละครเรื่องเล่า การกำหนดปม
ความขัดแย้งเรื่องเล่า การกำหนดเค้าโครงเรื่องเล่า และการสรุปเรื่องเล่า สอดคล้องกับ (พัชรา วาณิชวศิน, 2563) ที่ได้พัฒนา
เทคนิคการเล่าเรื่อง: เครื่องมือสอนที่มีศักยภาพ  สอดคล้องกับ (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเพื่อเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และพบว่า ศักยภาพของนักสื่อความหมายท้องถิ่นมีทั้งหมด 4 ด้าน เรียกว่า “คิด-
ถ่าย-ใช้-สร้างสรรค์” ประกอบด้วย 1) ระบบการคิด 2) การถ่ายทอดข้อมูล 3) การใช้ภาษา 4) ความคิดสร้างสรรค์ และ 2) 
แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักสื่อความหมายท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลใน
ชุมชน 2) ฝึกฝนจัดระบบการคิดใหม่ 3) ถ่ายทอดข้อมูลให้น่าสนใจ 4) พัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ดี และ 5) ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้านทักษะมีความต้องการจำเป็นในการใช้ Application VIVA VDO ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย สอดคล้องกับ (รชาดา เครือทิวา, 2554) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดอ่างทอง และพบว่าการพัฒนาโดยนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้า
มาใช้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว๊บเพจ จะทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และพัฒนาความสามารถของคนใน
ชุมชนได ้รายละเอียดดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อำเภอตำโหมด จังหวัดพัทลุง 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

คาดหวัง 
S.D. 

ค่า 
PNI 

จัด 
ลำดับ 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.44 0.52 4.64 0.41 0.90  

 1.1 ความเข้าใจในการกำหนดประเด็นเรื่อง
เล่า เพื่อสร้างเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
วิสาหกิจของท่าน 

2.33 0.60 4.44 0.50 0.91 4 

 
1.2 ความเข้าใจในการกำหนดปมความขัดแย้ง
เรื่องเล่า 

2.31 0.60 4.67 0.48 1.02 2 

 
1.3 ความเข้าใจในการกำหนดตัวละครเรือ่ง
เล่า 

2.29 0.59 4.67 0.48 1.04 1 

 
1.4 ความเข้าใจในการกำหนดเค้าโครงเรื่อง
เล่า 

2.31 0.60 4.67 0.48 1.02 2 

 1.5 ความเข้าใจในการสรุปเรื่องเล่า 2.31 0.85 4.67 0.48 1.02 2 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

คาดหวัง 
S.D. 

ค่า 
PNI 

จัด 
ลำดับ 

 1.6 ความเข้าใจในการใช้ Application cava 2.36 0.80 4.67 0.48 0.98 3 

 
1.7 ความเข้าใจในการใช้ Application viva 
VDO 

2.82 0.53 4.67 0.48 0.66 6 

 1.8 ความเข้าใจในการเปิดเพจเฟชบุ๊ค 2.76 0.43 4.67 0.48 0.69 5 

2. ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.39 0.52 4.67 0.48 0.95  

 2.1 ความสามารถในการกำหนดประเด็นเรื่อง
เล่าของชุมชน 

2.33 0.83 4.67 0.48 1.00 2 

 2.2 ความสามารถในการกำหนดปมความ
ขัดแย้งเรื่องเล่า 

2.07 0.75 4.67 0.48 1.26 1 

 2.3 ความสามารถในการกำหนดตวัละครเรื่อง
เล่า 

2.49 1.01 4.67 0.48 0.88 6 

 2.4 ความสามารถในการกำหนดเค้าโครงเรื่อง
เล่า 

2.42 0.54 4.67 0.48 0.93 4 

 2.5 ความสามารถในการสรุปเรื่องเล่า 2.49 0.55 4.67 0.48 0.88 6 

 2.6 ความสามารถในการใช้ Application 
canva  

2.47 0.55 4.67 0.48 0.89 5 

 2.7 ความสามารถในการใช้ Application 
viva VDO 

2.38 0.49 4.67 0.48 0.96 3 

 2.8 ความสามารถในการเปิดเพจ 2.49 0.51 4.67 0.48 0.88 6 

3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.64 0.33 4.92 0.12 0.86  

 3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องเล่า 2.78 0.42 4.67 0.48 0.68 4 

 3.2 มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงเกี่ยวกับเรื่อง
เล่า 

2.53 0.50 5.00 0.00 0.98 1 

 3.3 มีใจกว้างรับฟังและเคารพความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
ต่อการนำเสนอเรื่องเล่าของตนเอง 

2.56 0.50 5.00 0.00 0.95 2 

 3.4 มีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเล่า 2.69 0.47 5.00 0.00 0.86 3 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

883

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

ปัจจุบัน 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย 
สภาพ

คาดหวัง 
S.D. 

ค่า 
PNI 

จัด 
ลำดับ 

 1.6 ความเข้าใจในการใช้ Application cava 2.36 0.80 4.67 0.48 0.98 3 

 
1.7 ความเข้าใจในการใช้ Application viva 
VDO 

2.82 0.53 4.67 0.48 0.66 6 

 1.8 ความเข้าใจในการเปิดเพจเฟชบุ๊ค 2.76 0.43 4.67 0.48 0.69 5 

2. ด้านทักษะเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

2.39 0.52 4.67 0.48 0.95  

 2.1 ความสามารถในการกำหนดประเด็นเรื่อง
เล่าของชุมชน 

2.33 0.83 4.67 0.48 1.00 2 

 2.2 ความสามารถในการกำหนดปมความ
ขัดแย้งเรื่องเล่า 

2.07 0.75 4.67 0.48 1.26 1 

 2.3 ความสามารถในการกำหนดตวัละครเรื่อง
เล่า 

2.49 1.01 4.67 0.48 0.88 6 

 2.4 ความสามารถในการกำหนดเค้าโครงเรื่อง
เล่า 

2.42 0.54 4.67 0.48 0.93 4 

 2.5 ความสามารถในการสรุปเรื่องเล่า 2.49 0.55 4.67 0.48 0.88 6 

 2.6 ความสามารถในการใช้ Application 
canva  

2.47 0.55 4.67 0.48 0.89 5 

 2.7 ความสามารถในการใช้ Application 
viva VDO 

2.38 0.49 4.67 0.48 0.96 3 

 2.8 ความสามารถในการเปิดเพจ 2.49 0.51 4.67 0.48 0.88 6 
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2.64 0.33 4.92 0.12 0.86  
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 3.3 มีใจกว้างรับฟังและเคารพความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
ต่อการนำเสนอเรื่องเล่าของตนเอง 

2.56 0.50 5.00 0.00 0.95 2 

 3.4 มีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเล่า 2.69 0.47 5.00 0.00 0.86 3 

 
สรุปผลการวิจยั 

ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม
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ใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มากกว่าครึ่งมีอายุช่วง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 51.10) 
และอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 64.40) มากกว่าครึ่งเป็นสมาชิก/กรรมการ (ร้อยละ 66.70) และ
ส่วนมากมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 53.30) การวิเคราะห์ความแตกต่างสภาพปัจจุบันของศักยภาพนักเล่าเรื่อง
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ปัญหาการแจ้งความประสงค์ในการชุมนุมตามบทบัญญัติกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ 

ณัฐภัทร แซโ่ล1่ จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์นำเสนอถึงปัญหาขอบเขตการชุมนุมสาธารณะและเสรีภาพในการชุมนุมตาม

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  วิธีการวิจัยที่ใช้เป็นเชิงคุณภาพศึกษาจากกฎหมาย หนังสือ ตำรา บทความ
วิชาการ และเอกสาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าพบว่า การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นการ
แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนญู 
การชุมนุมถือเป็นวิธีการสำคัญในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลของตน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การชุมนุม
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับประชาชนระดับล่างของสังคมไทย ในการสะท้อนความเดือดร้อนปัญหาปากท้องและข้อเรียกร้อง
ของตนไปถึงรัฐบาล ในทางการเมืองการปกครอง การชุมนุมและการเดินขบวนถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารความ
คิดเห็นทางการเมืองและเป็นเครื่องมือในการกดดันรัฐบาล เสรีภาพในการชุมนุมจึงนับว่าเป็นเสรีภาพที่สำคัญของประชาชน
ไทยต่อการแสดงออก อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมทั้งข้อจำกัดการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะด้านกฎหมายยังไม่
ชัดเจนข้อเสนอแนะควรแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชมุนุม
และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลการชุมนุมในรายละเอียดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการชุมชน เพื่อป้องกันการสับสนในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพและอำนาจเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการชุมชนสาธารณะ 
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Abstract 
The objective of this research article is to present the problem of the scope of public assembly 

and freedom of assembly under the Public Assembly Act B.E. that found Public assembly is a fundamental 
right and freedom of the people, an expression of the people's will to political participation leading to the 
claim for their rights and freedoms under the Constitution and in accordance with the Universal Declaration 
of Human Rights and Democracy which has promulgated.  Ensure the exercise of people's rights and 
freedoms to assemble peacefully and without weapons a country ruled by a liberal democracy Assembly 
is an important means of expressing public opinion to their government. In terms of economy and society, 
assembly is an important tool for people in the lower levels of Thai society. In reflecting their suffering, 
stomach problems and demands to the government in the political Demonstrations and demonstrations 
are used as an important tool for communicating political views and a tool to pressure the government. 
Freedom of assembly is therefore regarded as an important freedom of the Thai people to express 
themselves. However, the rules and conditions and restrictions on the use of legal public assembly are not 
yet clear.  Suggestions should be to amend the provisions of the Public Assembly Act.  To create 
understanding among the demonstrators and the officers in charge of the assembly in details of forms, 
rules and procedures in community To prevent confusion over rights, liberties and powers, officials care 
about the public community. 

 
Keywords: public assembly freedom of assembly Public Assembly Act, B.E. 2558 (2015) 
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บทนำ 
รัฐไม่อาจลิดรอนจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงหรือเดินขบวนเรียกร้องของประชาชน โดยอาศัยเหตุผลใดๆ 

ที่นอกเหนือจากเหตุผลอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เป็นการทำลายพื้นที่ที่ประชาชนจะใช้เป็นเวที
สะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของตนสื่อไปยังรัฐบาลและสังคมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ การชุมชนสาธารณะจึงเป็น
วิธีการหรือรูปแบบหน่ึงที่กลุ่มบุคคลเช่นว่านั้นมักใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและกดดันต่อ “ผู้ถูกเรียกร้อง”ไม่ว่าในที่แห่งใด
ของโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย[1] 

สำหรับประเทศไทยการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญมา 
เป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 , 2550 จนทั่งถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว้ในมาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล 
ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”[2]นอกจากนี้สิทธิดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่าง
ประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 21 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  
พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัญญัติรับรองตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 [3] ก่อนหน้าปี 2558 ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะมา 
ก่อน และพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 นี้ก็เกิดขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้ งขึ้นมาโดยคณะ
รัฐประหารที่ทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 และเป็นครั้งแรกที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งตอนที่มีการอภิปรายกัน 
ก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการรับรองเสรีภาพการชุมนุมและเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะเพราะการชุมนุม
อาจไปกระทบคนอื่น ๆได้ ท้ังนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะไปโดยมีการ 
จัดการก่อนท่ีจะมีการชุมนุมจากแต่เดิมที่จะมีการจัดการภายหลังเช่นการดำเนินคดีในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย ซึ่งหลังจาก
มี พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 แล้วจะต้องมีการแจ้งเพื่อทราบกับเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ไม่ใช่การขออนุญาต  
แต่การแจ้งเพื่อทราบในทางนิตินัยภายหลังก็กลายเป็นการขออนุญาตในทางพฤตินัย [4] 

ประเด็นปัญหาด้านการขออนุญาตจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
เป็นการอ้างที่คลาดเคลื่อนอาจไม่สอดคล้องตามกรอบของกฎหมายและหลักการสากล การขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่า
การชุมนุมสาธารณะทำไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาตทั้ง ๆที่ในกฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ วรรคแรก ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง [5] ดังนั้นการชุมนุมสาธารณะไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อมา
อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญคือการติดตามต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อ
ได้รับแจ้งการชุมนุมแล้ว จะสั่งให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแผนการชุมนุม ถ้าหากสั่งให้แก้ไขแผนมากเกินไปหรือแม้กระทั่งสั่งห้าม
ชุมนุมก็จะทำให้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง [6] 
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ที่นอกเหนือจากเหตุผลอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เป็นการทำลายพื้นที่ที่ประชาชนจะใช้เป็นเวที
สะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของตนสื่อไปยังรัฐบาลและสังคมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ การชุมชนสาธารณะจึงเป็น
วิธีการหรือรูปแบบหน่ึงที่กลุ่มบุคคลเช่นว่านั้นมักใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและกดดันต่อ “ผู้ถูกเรียกร้อง”ไม่ว่าในที่แห่งใด
ของโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย[1] 

สำหรับประเทศไทยการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญมา 
เป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 , 2550 จนทั่งถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว้ในมาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล 
ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”[2]นอกจากนี้สิทธิดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่าง
ประเทศด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 21 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  
พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัญญัติรับรองตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 [3] ก่อนหน้าปี 2558 ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะมา 
ก่อน และพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 นี้ก็เกิดขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้ งขึ้นมาโดยคณะ
รัฐประหารที่ทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 และเป็นครั้งแรกที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งตอนที่มีการอภิปรายกัน 
ก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการรับรองเสรีภาพการชุมนุมและเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะเพราะการชุมนุม
อาจไปกระทบคนอื่น ๆได้ ท้ังนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะไปโดยมีการ 
จัดการก่อนท่ีจะมีการชุมนุมจากแต่เดิมที่จะมีการจัดการภายหลังเช่นการดำเนินคดีในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย ซึ่งหลังจาก
มี พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 แล้วจะต้องมีการแจ้งเพื่อทราบกับเจ้าหน้าที่ก่อนแต่ไม่ใช่การขออนุญาต  
แต่การแจ้งเพื่อทราบในทางนิตินัยภายหลังก็กลายเป็นการขออนุญาตในทางพฤตินัย [4] 

ประเด็นปัญหาด้านการขออนุญาตจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
เป็นการอ้างที่คลาดเคลื่อนอาจไม่สอดคล้องตามกรอบของกฎหมายและหลักการสากล การขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่า
การชุมนุมสาธารณะทำไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาตทั้ง ๆที่ในกฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ วรรคแรก ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง [5] ดังนั้นการชุมนุมสาธารณะไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อมา
อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญคือการติดตามต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อ
ได้รับแจ้งการชุมนุมแล้ว จะสั่งให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแผนการชุมนุม ถ้าหากสั่งให้แก้ไขแผนมากเกินไปหรือแม้กระทั่งสั่งห้าม
ชุมนุมก็จะทำให้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง [6] 

 
 
 
 
 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความทางวิชาการ 
และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัย และวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะพบว่ากระบวนการแจ้งและรับแจ้งการชุมนุมของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักการของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ  กำหนดให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมต่อ
ผู้รับผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งในกรณีดังกล่าวได้กลายเป็นข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในก าร
ดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุม ดังนี ้
สภาพปัญหาท่ีพบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

ความหมายของ “การชุมนุมสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้
หมายความถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุนคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ [7]  

ในทางปฏิบัติได้เกิดปัญหาในการตีความว่ากิจกรรมใดมีขอบเขตอยู่ภายใต้กฎหมายกิจกรรมซึ่งทางผู้จัดเห็นว่าไม่ใช่
การชุมนุมที่จะเข้าข่ายต้องแจ้งและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ หรือบางกรณีเป็นการชุมนุมขนาดเล็กและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะ แต่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่าต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย เช่น การรวมตัวกันยื่น
หนังสือถึงหน่วยงาน การเดินทางเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของผู้ที่มีความเห็นต่างกับหน่วยงานรัฐ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ทำหนังสือและแจ้งว่าการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะจะต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะก่อนจึงจะสามารถ
ดำเนินการได้ 

ขณะที่ในบางกิจกรรม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมเห็นว่าไม่เป็นการชุมนุม แต่ปรากฏว่าแกนนำถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ว่า
จัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งเจ้าพนักงาน ซึ่งได้เกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น กรณีกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดยื่นหนังสือถึงองค์กา รบริหาร
ส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560แต่ภายหลังการยื่นหนังสือ กลับถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวทะเลทำหนังสือแจ้งกลับมายังกลุ่มว่าการยื่นหนังสือดังกล่าวเป็นการชุมนุมสาธารณะ ดังนั้น จึงต้อง
แจ้งการชุมนุมสาธารณะก่อนถึงดำเนินการได้  

กรณีคดีกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวบ้านประมาณ 150 คน เดินทางเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในวาระการพิจารณาเรื่องการขอต่อใบอนุญาตเพื่อขอให้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยชาวบ้านเรียกร้องให้ยกเลิก
การประชุมในวาระดังกล่าว แต่ต่อมาสมาชิก 7 คน ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนใจผู้อื่นฯ และข้อหาชุมนุมสาธารณะกีดขวาง
ทางเข้าออกและรบกวนการปฏิบัติงานสถานที่ทำการของรัฐ และหนึ่ง ในผู้ชุมนุมถูกแจ้งข้อหาจัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งเจ้า
พนักงานตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 [8] 
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โดยสงบและปราศจากอาวุธ” 
พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558  
มาตรา 10 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชมุนุมไม่

น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง 
พบว่ามีการดำเนินคดีตามข้อหาไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะลว่งหน้าก่อนการชุมนุม 24 ช่ัวโมง กลายเป็นข้อหาหลักที่ 

เจ้าหน้าท่ีใช้ในการดำเนินการหลายคดี เช่น กรณีการคัดค้านการสำรวจเหมืองแร่โปแตชสกลนคร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีผู้
ดำเนินคดีจำนวน 4 ราย หรือกรณีนายศตานนท์ ชื่นตา ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งก่อน
ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เป็นต้น [9] การชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งล่วงหน้ายังสามารถนำไปสู่เหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจใน
การเข้าจับกุมโดยอ้างว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า อันเป็นเหตุให้สามารถยกเลิกและสลายชุมนุมได้โดยทันทีโดยไม่ต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เช่น คดียืนเฉยๆ ของนายอานนท์ นำภา ซึ่งไม่ได้แจ้ง
การชุมนุมสาธารณะ เป็นเหตุให้ เจ้าพนักงานเข้าจับกุมอันเป็นผลให้การชุมนุมต้องยุติลง [10] 

มาตรา ๑๑  เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้ง
ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นอาจขัดต่อมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ ให้ผู้รับแจ้งมีคำสั่งให้
ผู้แจ้งแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด 

หากผู้แจ้งการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคสอง ให้ผู้รับแจ้งมีคำสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้
แจ้ง 

ในส่วนของการแจ้งการชุมนุมไปยังผู้รับแจ้งแล้วแต่พบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น กรณีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ล่วงหน้าครบ 24 ชั่วโมง แต่เจ้าพนักงานมิได้ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด  กรณีแจ้งการชุมนุมโดยการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(Email) แต่ที่อยู่ในการส่ง Email ของสถานีตำรวจในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้จริง หรือเจ้าพนักงานไม่มี Email 
Address ทำให้เกิดความสับสนความไม่แน่นอนว่าการชุมนุมจะสามารถจัดได้หรือไม่ เช่น กรณีการชุมนุมเทใจให้เทพา 
เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดิมไม่ได้แจ้งการชุมนุม แต่ต้องมาได้ทำการแจ้งการ
ชุมนุมภายหลัง เมื ่อครบระยะเวลา 24 ชั ่วโมง การชุมนุมจึงดำเนินต่อไป แต่พนักงานกลับมีหนังสือห้ามการชุมนุมและ
ดำเนินคดีจากเหตุที่ต่อเนื่องในภายหลัง  

มาตรา ๑๒  ให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 
๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม 

ในส่วนของการขอผ่อนผันระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม จากข้อมูลที่ปรากฏยังไม่พบว่ามีกรณีใดเลยที่ได้รับการผ่อน
ผันให้แจ้งการชุมนุม แต่ตรงกันข้ามพบว่ามีการปิดกั้นการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น
ธรรม (กลุ่ม P–Move) จ.ลำพูน กำลังเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แจ้งการชุมนุมไว้แล้วแต่เจ้าหน้าที่
กลับมีหนังสือแจ้งเตือนให้ทางกลุ่มขอผ่อนผันการชุมนุม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอย่างฉับพลันจากการสกัดของเจ้าหน้าที่
จึงทำให้การใช้ช่องทางขอผ่อนผันนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ[11] 
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อิเล็กทรอนิกส์(Email) แต่ที่อยู่ในการส่ง Email ของสถานีตำรวจในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ได้จริง หรือเจ้าพนักงานไม่มี Email 
Address ทำให้เกิดความสับสนความไม่แน่นอนว่าการชุมนุมจะสามารถจัดได้หรือไม่ เช่น กรณีการชุมนุมเทใจให้เทพา 
เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เดิมไม่ได้แจ้งการชุมนุม แต่ต้องมาได้ทำการแจ้งการ
ชุมนุมภายหลัง เมื ่อครบระยะเวลา 24 ชั ่วโมง การชุมนุมจึงดำเนินต่อไป แต่พนักงานกลับมีหนังสือห้ามการชุมนุมและ
ดำเนินคดีจากเหตุที่ต่อเนื่องในภายหลัง  

มาตรา ๑๒  ให้ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 
๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม 

ในส่วนของการขอผ่อนผันระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม จากข้อมูลที่ปรากฏยังไม่พบว่ามีกรณีใดเลยที่ได้รับการผ่อน
ผันให้แจ้งการชุมนุม แต่ตรงกันข้ามพบว่ามีการปิดกั้นการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น
ธรรม (กลุ่ม P–Move) จ.ลำพูน กำลังเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แจ้งการชุมนุมไว้แล้วแต่เจ้าหน้าที่
กลับมีหนังสือแจ้งเตือนให้ทางกลุ่มขอผ่อนผันการชุมนุม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอย่างฉับพลันจากการสกัดของเจ้าหน้าที่
จึงทำให้การใช้ช่องทางขอผ่อนผันนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ[11] 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1.สภาพปัญหาที่พบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะสรุปได้ว่า แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 จะระบุให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการชุมนุมและการปกป้อง
ความสงบเรียบร้อยของสังคม แต่ภายหลังจากที่กฎหมายได้ประกาศใช้บังคับเป็นต้นมา พบว่ามีบุคคลเป็นจำนวนมากได้ตก
เป็นผู ้ต ้องหาและมีการสั ่งให้ย ุติการชุมนุมสาธารณะซึ ่งมิได้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยอาศัยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาเบื้องต้นของกฎหมายฉบับนี้ในส่วนของ
กระบวนการแจ้งการชุมนุม ความคลุมเครือของนิยามและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  

2.ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 44 ซึ ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” สรุปได้ว่าการชุมนุมสาธารณะนั้นถือเสมือนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถงึสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบสังคมแบบประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอันนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ ตราบใดที่การชุมนุมนั้นเป็นไปโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ และไม่เป็นการแทรกแซงการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเกินสมควร ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐควรมีหน้าที่ต้องให้
การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้การจัดการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายเป็นไปด้วยดี 

3.ตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 มาตรา 10 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง มาตรา 11 ซึ่งบัญญัติว่า เมื่อได้รับแจ้งแล้ว 
ให้ผู้รับแจ้งส่งสรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่
ได้รับแจ้ง และมาตรา ๑๒ ซึ่งบัญญัติว่า ให้ผู ้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายใน
กำหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ แจ้งการชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม 

จากการอภิปรายผลผู้วิจัยพบว่ามีการสั่งยุติการชุมนุมสาธารณะและมีการจับกุมในหลายคดีจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยอ้าง
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 อันเป็นการส่งผลให้การชุมนุมสาธารณะมิได้เกิดขึ้น
ตามความประสงค์ของผู้จัดการชุมนุมซึ่งขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 
และในทางปฏิบัติพบว่ามีการแจ้งการชุมนุมไปยังเจ้าหน้าที่แล้วแต่มิได้มีการตอบรับจากผู้รับแจ้งตามความในมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลตามมาคือทำให้เกิดความสับสนความไม่แน่นอนว่าการชุมนุมจะ
สามารถจัดได้หรือไม่อีก เมื่อในทางปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้ตามที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมเป็นเหตุ
ให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นการจำกัดสิทธิซึ่งได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ”ด้วยเหตุนี้หากไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนนี้ นอกจากจะส่งผลให้ไม่เกิดการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายแล้ว 
อาจส่งผลให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกลับต้องมาเผชิญกับอุปสรรคขัดขวางอย่างสำคัญ
จากกฎหมายพระราชบัญญัติ และจากการอภิปรายผลผู้วิจัยยังพบว่าในส่วนของการขอผ่อนผันระยะเวลาการแจ้งการชุมนุม 
จากข้อมูลที่ปรากฏยังไม่พบว่ามีกรณีใดเลยที่ได้รับการผ่อนผันให้แจ้งการชุมนุมตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 จึงถือได้ว่าแม้จะมีการตรากฎหมายในมาตรานี้ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติมิได้จัดให้มีการชุมนุมที่ได้รับการผ่อนผันให้แจ้งการชุมนุมตามความใน
มาตรา 12 ผู้วิจัยเห็นว่าในประเด็นนี้แม้กฎหมายบัญญัติให้จัดการชุมนุมได้แต่ไม่ได้จัดการชุมนุมนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
กฎหมายให้อำนาจมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น 
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จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 
สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ การแจ้งการชุมนุมและการรับรับแจ้งการชุมนุม ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
มีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของการแจ้งโดยกำหนดมาตรการการแจ้งความประสงค์ในการชุมนุม โดยไม่จำกัดสิทธิการชุมนุม
แต่ต้องเป็นไปในลักษณะส่งเสริมการใช้สิทธิการชุมนุม การรับแจ้งการชุมนุมควรมีการจัดให้มีการตอบรับโดยให้ผู้รับแจ้งส่ง
สรุปสาระสำคัญในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้แจ้งทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง  หาก
ผู้รับแจ้งมิได้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าการแจ้งการชุมนุมของผู้แจ้งชอบด้วยกฎหมายแล้วสามารถจัดให้มี
การชุมนุมได้และถือเป็นการชุมนุมที่ได้แจ้งถูกต้องตามกฎหมาย และในส่วนของผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งไม่
สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายในกำหนดเวลา เมื่อมีการแจ้งชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนดเวลาดังกล่าวต่อผู้บังคับการ
ตำรวจผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม ผู้
บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่น ต้องจัดให้มีการตอบรับ
การแจ้งและส่งแก่ผู้แจ้งเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นโดยไม่จำกัดสิทธิการชุมนุม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 
สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ การแจ้งการชุมนุมและการรับรับแจ้งการชุมนุม ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
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ผู้รับแจ้งมิได้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าการแจ้งการชุมนุมของผู้แจ้งชอบด้วยกฎหมายแล้วสามารถจัดให้มี
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ตำรวจผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณีก่อนเริ่มการชุมนุม ผู้
บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดอื่น ต้องจัดให้มีการตอบรับ
การแจ้งและส่งแก่ผู้แจ้งเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นโดยไม่จำกัดสิทธิการชุมนุม 
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Supervision of local government organizations according to the powers and duties of the sheriff 
Pooritat Kolabanlong1  Jidapa Pornying2 

Abstract  
This research article aims to present problems arising from the supervision of local administrative 

organizations under the powers and duties of the sheriff by studying patterns, methods, experiences, arguments 
come to synthesize to get suggestions for solving problems The research method used was a qualitative study 
from laws, books, textbooks, academic articles and documents. The emergence of local government organizations 
which is specifically established by law may be caused by the political situation at that time the provisions of each 
law on the supervision of local government organizations. There are unclear words or provisions of different nature. 
This makes supervision quite complicated inconsistent not in the same direction as a result, the supervision of 
local government organizations is ineffective. from the problem should consider modifying the text the content of 
the law to be clear to go in the same direction or there may be amendments to the relevant laws on governance 
issues to be clearer according to the principles, methods and basic principles of establishing a local government 
organization in Thailand 
 
Keywords: Supervision, supervision, local government organization 
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บทนำ 

รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสงูสุดของประเทศ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะ
ได้อย่างอิสระ จุดประสงค์หลักของการปกครองท้องถิ่น คือ การให้บุคคลในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่นนั้น (Local self-government) โดยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเอง โดยรัฐบาลส่วนกลางเข้าไป
ควบคุมหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดตราบเท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศโดยส่วนรวม อันเป็นลักษณะพื้นฐานประการหนึ่งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การจัดการบริหารงานสาธารณะของรัฐสอดคล้องกับความความต้องการของประชาชนตามความเป็น
จริงในปัจจุบัน เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองและความ
รับผิดชอบในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ด้วย[1]  

แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดและรับรอง 
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอีกหน่วยหนึ่งมาทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) หมวด 2 ว่าด้วยเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 5 มาตรา 90 ได้กำหนดให้การกำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ.
2562 ส่วนที่ 6 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ควบคุมเทศบาลเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และวรรคสอง
กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ัน และกฎหมายไดก้ำหนดใหผู้้
กำกับดูแลหรือควบคุมดูแลมีอำนาจตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เพื่อถ่วงดุลย์
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอย่างอิสระและมากมายอีกทางหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลกลางไม่สามารถให้เป็นอำนาจอิสระของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง[1] หากเกินขอบเขตจะกลายเป็นอำนาจอธิปไตยแยกตัวเป็นอิสระออกจากอำนาจของรัฐบาลกลางได้  

การดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องดำเนินงานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยมีกฎหมายหลักในการดำเนินงาน คือ ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้กฎหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ปัจจุบันแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)[8] ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่เกิดขึ้น มีทั้งปัญหาในเชิง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง การกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากร การมีส่วนร่วมของประชาชน[11] 
เช่น การกระจายอำนาจไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ล่วงหน้า ปัญหาโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นซองสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [5] ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมระบบการจัดซื้อจัดจ้างประเภททำด้วยมือ เป็นช่องทางหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบได้ง่าย
กว่าที่จะลงในระบบบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้รอดพ้นจากการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผน่ดิน จนต้องมีการบังคับใช้
ให้หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินงานในทุกข้ันตอน เช่น การบังคับให้ใช้ระบบ e-laas ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อำนาจกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ถ่วงดุลย์อำนาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีของนายอำเภอ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมสาธารณะไดถู้กต้องภายใน
กรอบกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ 
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รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสงูสุดของประเทศ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะ
ได้อย่างอิสระ จุดประสงค์หลักของการปกครองท้องถิ่น คือ การให้บุคคลในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่นนั้น (Local self-government) โดยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเอง โดยรัฐบาลส่วนกลางเข้าไป
ควบคุมหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดตราบเท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศโดยส่วนรวม อันเป็นลักษณะพื้นฐานประการหนึ่งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การจัดการบริหารงานสาธารณะของรัฐสอดคล้องกับความความต้องการของประชาชนตามความเป็น
จริงในปัจจุบัน เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองและความ
รับผิดชอบในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ด้วย[1]  

แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดและรับรอง 
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอีกหน่วยหนึ่งมาทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) หมวด 2 ว่าด้วยเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 5 มาตรา 90 ได้กำหนดให้การกำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ.
2562 ส่วนที่ 6 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ควบคุมเทศบาลเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และวรรคสอง
กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาลตำบลในเขตอำเภอน้ัน และกฎหมายไดก้ำหนดใหผู้้
กำกับดูแลหรือควบคุมดูแลมีอำนาจตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เพื่อถ่วงดุลย์
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอย่างอิสระและมากมายอีกทางหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลกลางไม่สามารถให้เป็นอำนาจอิสระของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง[1] หากเกินขอบเขตจะกลายเป็นอำนาจอธิปไตยแยกตัวเป็นอิสระออกจากอำนาจของรัฐบาลกลางได้  

การดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องดำเนินงานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยมีกฎหมายหลักในการดำเนินงาน คือ ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้กฎหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ปัจจุบันแก้ไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)[8] ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่เกิดขึ้น มีทั้งปัญหาในเชิง
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง การกระจายอำนาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากร การมีส่วนร่วมของประชาชน[11] 
เช่น การกระจายอำนาจไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ล่วงหน้า ปัญหาโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นซองสอบราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [5] ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมระบบการจัดซื้อจัดจ้างประเภททำด้วยมือ เป็นช่องทางหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบได้ง่าย
กว่าที่จะลงในระบบบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้รอดพ้นจากการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผน่ดิน จนต้องมีการบังคับใช้
ให้หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินงานในทุกข้ันตอน เช่น การบังคับให้ใช้ระบบ e-laas ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นต้น  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อำนาจกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ถ่วงดุลย์อำนาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีของนายอำเภอ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมสาธารณะไดถู้กต้องภายใน
กรอบกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ 

 
 

วิธีดำเนินการ 
 งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการวิจัย
เอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมาย  4 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอีกหน่วยหนึ่งมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) หมวด 
2 ว่าด้วยเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 5 มาตรา 90 ได้กำหนดให้การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอำนาจ
หน้าทีข่องนายอำเภอ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ.2562) ส่วนที่ 6 มาตรา 71 วรรค
หนึ่ง ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีควบคุมเทศบาลเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และวรรคสองกำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาลตำบลในเขตอำเภอนั้น ซึ่งความแตกต่างในการใช้สำนวนทางกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่าง 
อำนาจกำกับดูแลและอำนาจควบคุมนั้น อำนาจกำกับดูแล อาจฟังดูมีความนุ่มนวล ยืดหยุ่น ไม่แข็งกระด้าง กับอำนาจควบคุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อาจแตกต่างกันเล็กน้อย อำนาจควบคุมนั้นอาจฟังดูเคร่งครัด เคร่งขรึม ขาดความยืดหยุ่น แต่
เจตนารมณ์โดยรวมของกฎหมายมิได้ต่างกัน แต่อาจก่อให้เกิดความสับสน หรือมีความซับซ้อนขึ้น สมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแก้ไขต่อไป และกฎหมายได้กำหนดให้ผู้กำกับดูแลหรือควบคุมดูแลมีอำนาจตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลในพื้นที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2549 ได้เพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนิน
กิจกรรมสาธารณะ และจากหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย และการวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารกิจกรรมโครงสร้างสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มต้นจากการแสดงความต้องการของ

ประชาชนในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินกิจกรรมสาธารณ ใด ก็ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินกิจกรรมใดต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญ[5] เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการในการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  .... เพื่อให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมโครงการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และสามารถนำเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับมาเบิกจ่ายในกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอันจำกัดตามที่พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่จึงสามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะได้ การดำเนินกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายจะดำเนินกิจกรรมใดก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น[8] ในทาง
ปฏิบัติจึงก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลายอย่าง จนรัฐบาลต้องมีการขยายอำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนการในการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ขึ้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้เพิ่มมากข้ึน[2] 
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 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งหลายเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 ซึ่งได้ขยาย
และเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่หรือสามารถทำกิจการใดได้เพิ่มมากขึ้น [13] ส่วนการกำกับดูแลการ
กระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันเป็นกฎหมายหลักและเป็นพื้นฐานอันเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย โดยจะ
เป็นการกำกับดูแลในลักษณะก่อนการกระทำและหลังการกระทำ โดยเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่างขึ้นกับประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางกรณีผู้มีอำนาจกำกับดูแลจะมีอำนาจเด็ดขาดโดยเฉพาะ บางกรณีจะเป็นเพียงผู้มีอำนาจรายงานหรือ
เสนอความเห็นให้มีผู้อำนาจกำกับดูแลช้ันเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ[5] โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 4 ส่วน คือ 1 )
อำนาจหน้าที่ในลักษณะทั่วไปของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การกำกับดูแลการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 4) การกำกับดูแลการกระทำของสภาท้องถิ่น 

(1) อำนาจหน้าที่ในลักษณะทั่วไปของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งเทศบาล ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจะมี
อำนาจควบคุมเทศบาลในเขตจังหวัด ให้เทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแนะนำ ตักเตือน ตรวจสอบการดำเนินการ เรียกรายงานหรือเอกสารหรือสถิติจาก
เทศบาลมาตรวจสอบได้ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ และนายอำเภอมี
อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ควบคุมเทศบาลตำบลภายในเขตอำเภอนั้น นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช้ีแจงแนะนำ
ตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดจากเทศบาลตำบลมาตรวจสอบ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือพนักงานเทศบาลตำบลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ [6] 
  ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายอำเภอ โดยทั่วไปแล้ว 
นายอำเภอจะเป็นผู้ใช้อำนาจทั่วไปในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาช้ีแจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบ  

 เมื่อพิจารณาตามกฎหมายจัดต้ัง ผู้มีอำนาจกำกับดูแล จะมีอำนาจตามกฎหมายในลักษณ ะทั่วไป ในการ
ดำเนินการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมี
ลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน การใช้ถ้อยคำบทบัญญัติในกฎหมายอาจแตกต่างกันบ้าง ได้แก่ ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2469 ส่วนที่ 6 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ควบคุมเทศบาลเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และวรรคสอง
กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาลตำบลในเขตอำเภอนั้น . ส่วนในพระราชบัญญัติ
สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 หมวด 2 ว่าด้วยเรื่ององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ส่วนที่ 5 มาตรา 90 ใช้คำว่า นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตำบลให้เป็นไป
ตาม 
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 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งหลายเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 ซึ่งได้ขยาย
และเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่หรือสามารถทำกิจการใดได้เพิ่มมากขึ้น [13] ส่วนการกำกับดูแลการ
กระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันเป็นกฎหมายหลักและเป็นพื้นฐานอันเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย โดยจะ
เป็นการกำกับดูแลในลักษณะก่อนการกระทำและหลังการกระทำ โดยเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่างขึ้นกับประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางกรณีผู้มีอำนาจกำกับดูแลจะมีอำนาจเด็ดขาดโดยเฉพาะ บางกรณีจะเป็นเพียงผู้มีอำนาจรายงานหรือ
เสนอความเห็นให้มีผู้อำนาจกำกับดูแลช้ันเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ[5] โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 4 ส่วน คือ 1 )
อำนาจหน้าที่ในลักษณะทั่วไปของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การกำกับดูแลการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 4) การกำกับดูแลการกระทำของสภาท้องถิ่น 

(1) อำนาจหน้าที่ในลักษณะทั่วไปของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งเทศบาล ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจะมี
อำนาจควบคุมเทศบาลในเขตจังหวัด ให้เทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแนะนำ ตักเตือน ตรวจสอบการดำเนินการ เรียกรายงานหรือเอกสารหรือสถิติจาก
เทศบาลมาตรวจสอบได้ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ และนายอำเภอมี
อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ควบคุมเทศบาลตำบลภายในเขตอำเภอนั้น นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช้ีแจงแนะนำ
ตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดจากเทศบาลตำบลมาตรวจสอบ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือพนักงานเทศบาลตำบลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ [6] 
  ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายอำเภอ โดยทั่วไปแล้ว 
นายอำเภอจะเป็นผู้ใช้อำนาจทั่วไปในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาช้ีแจงหรือ
สอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบ  

 เมื่อพิจารณาตามกฎหมายจัดต้ัง ผู้มีอำนาจกำกับดูแล จะมีอำนาจตามกฎหมายในลักษณ ะทั่วไป ในการ
ดำเนินการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมี
ลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน การใช้ถ้อยคำบทบัญญัติในกฎหมายอาจแตกต่างกันบ้าง ได้แก่ ในพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2469 ส่วนที่ 6 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ควบคุมเทศบาลเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และวรรคสอง
กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาลตำบลในเขตอำเภอนั้น . ส่วนในพระราชบัญญัติ
สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 หมวด 2 ว่าด้วยเรื่ององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ส่วนที่ 5 มาตรา 90 ใช้คำว่า นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตำบลให้เป็นไป
ตาม 

 

 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ.ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากบทบัญญัติและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน อาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การเมืองในขณะนั้น โดยมุ่งหมายที่จะบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นๆเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกัน เป็น
การแยกดำเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับ ตามช่วงระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หรือเหตุผลทางการเมืองตามแต่ละ
ช่วงเวลา โดยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องหรือเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อความรวดเร็วและทันต่อความต้องการ[6] อย่างไรก็ตามหลักการสำคัญคือการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมต้องมีความเป็นอิสระที่กฎหมายให้การรบัรองและคุ้มครองเป็นหลักประกันความเป็นอิสระการปกครอง
ท้องถิ่น[3] 
  แม้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะใช้ถ้อยความที่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความหมาย
ของบทบัญญัติกฎหมายมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใกล้ชิดกัน เป็นแค่การใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกัน แต่เนื้อหาสาระสำคัญไม่ได้มีความ
แตกต่างกันแต่ประการใด แต่หากจะป้องกันความเข้าใจผิดสมควรที่จะมีการดำเนินการแก้ไขให้กฎหมายบัญญัติให้เหมือนกัน จะ
เป็นการดีที่สุด[6] 

(2) การกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อาจแยกพิจารณาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.วิธีการกำกับดูแลการ
กระทำของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.ปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2.1) ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล แต่ก็เป็นบุคคลที่มีลักษณะสมมติตามกฎหมายกำหนด 
ไม่สามารถกระทำการหรือดำเนินการต่างๆตามกรอบอำนาจหน้าที่ได้เอง ส่วนใหญ่จะมีฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งเป็นผู้มีหน้าที่กระทำหรือดำเนินการ โดยจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
  กรณีเทศบาลมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้มอีำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไมข่ัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งนายกเทศมนตรีอาจตั้งรองนายกเทศมนตรี
มาช่วยในการบริหารงานของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าท่ีกำหนดนโยบายโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 
นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ีและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (2.2) วิธีการกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โดยทั่วไป การกำกับดูแลโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะกระทำภายหลังการกระทำ
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อผู้มีอำนาจบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่าการกระทำหรือการ
ดำเนินการของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้กำกับดูแล เมื่อพบการกระทำผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจระงับ 
ยับยั้ง เพิกถอนการกระทำหรือการดำเนินการของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[6] 
  กรณีเทศบาลตำบล เมื่อนายอำเภอตรวจพบการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วน่าจะเกดิความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภออาจช้ีแจงแนะนำตักเตือน หากไม่ปฏิบตัิตาม นายอำเภอมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือ
สั่งระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรไีด้[10] 
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  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภออาจช้ีแจงแนะนำตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งระงับการ
ปฏิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล[10] 
  (2.3) ปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีใช้อำนาจระงับ ยับยั้ง การกระทำของฝ่ายบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างรอการพิจารณาของผู้มีอำนาจกำกับดูแลช้ันเหนือขึ้นไป และกรณีความมีอยู่ของการ
กระทำของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้มีอำนาจกำกับดูแล 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานในกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการตรวจสอบและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สามารถดำเนินกิจกรรมงานสาธารณะประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังคง
ดำเนินการโดยผิดกฎหมายและไม่ต้องตามความประสงค์ที่แท้จริงของประชาชน เป็นผลให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งในเรื่องเชิงโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ อำนาจหน้าที่ หรือ
ปัญหาความไม่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ได้เป็นฝ่ายแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่รัฐอาจมีหน่วยอื่นของรัฐเข้ามา
แก้ปัญหา เช่น คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) เป็นต้น หรือปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การจัดซื้อ
จัดจ้าง หน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว อาจเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นต้น หรือปัญหาการขาดความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  หน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้ความรู้ อุดมการณ์ การปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ รักบ้านเกิด เป็นต้น ดังนั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
ขนาดใหญ่ ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ อาจไม่ตรงกับเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ขาดประสิทธิภาพ เป็นผลให้หน่วยงานในการ
กำกับดูแล ปฏิบัติงานได้ยากยิ่งขึ้น และไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด จึงเกิดปัญหาสะสม ต่อเนื่องยาวนาน มีความสลับซับซ้อน และ
การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด สมควรอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้องจัดการให้หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาตา่งๆมีความกระชับ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการปรับบทบาทและวิธีการกำกับดูแลให้มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
ความเป็นอิสระ โดยกำหนดให้การกำกับดูแลนั้น ทำหน้าที่ได้เฉพาะเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ และการตรวจสอบต้องให้เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับศาลปกครอง และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อป้องกันเจ้าหน้าทีร่ัฐเพียงฝ่ายเดียวปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[5] 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนีศ้ึกษาจากการทบทวนเอกสารและเป็นส่วนหน่ึงของภาคนิพนธ ์เรื่อง การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภออาจช้ีแจงแนะนำตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งระงับการ
ปฏิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล[10] 
  (2.3) ปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกระทำของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีใช้อำนาจระงับ ยับยั้ง การกระทำของฝ่ายบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการช่ัวคราวในระหว่างรอการพิจารณาของผู้มีอำนาจกำกับดูแลช้ันเหนือขึ้นไป และกรณีความมีอยู่ของการ
กระทำของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้มีอำนาจกำกับดูแล 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานในกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการตรวจสอบและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สามารถดำเนินกิจกรรมงานสาธารณะประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังคง
ดำเนินการโดยผิดกฎหมายและไม่ต้องตามความประสงค์ที่แท้จริงของประชาชน เป็นผลให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมทีั้งในเรื่องเชิงโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ อำนาจหน้าที่ หรือ
ปัญหาความไม่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ได้เป็นฝ่ายแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่รัฐอาจมีหน่วยอื่นของรัฐเข้ามา
แก้ปัญหา เช่น คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) เป็นต้น หรือปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การจัดซื้อ
จัดจ้าง หน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว อาจเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นต้น หรือปัญหาการขาดความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  หน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้ความรู้ อุดมการณ์ การปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ รักบ้านเกิด เป็นต้น ดังนั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
ขนาดใหญ่ ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ อาจไม่ตรงกับเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ขาดประสิทธิภาพ เป็นผลให้หน่วยงานในการ
กำกับดูแล ปฏิบัติงานได้ยากยิ่งขึ้น และไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด จึงเกิดปัญหาสะสม ต่อเนื่องยาวนาน มีความสลับซับซ้อน และ
การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด สมควรอย่างยิ่งท่ีรัฐจะต้องจัดการให้หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาตา่งๆมีความกระชับ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการปรับบทบาทและวิธีการกำกับดูแลให้มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
ความเป็นอิสระ โดยกำหนดให้การกำกับดูแลนั้น ทำหน้าที่ได้เฉพาะเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ และการตรวจสอบต้องให้เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับศาลปกครอง และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อป้องกันเจ้าหน้าทีร่ัฐเพียงฝ่ายเดียวปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[5] 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนีศ้ึกษาจากการทบทวนเอกสารและเป็นส่วนหน่ึงของภาคนิพนธ ์เรื่อง การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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การบูรณาการการดำเนนิงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ในจังหวัดพัทลุง 

ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร1* ณฐพงศ์ จิตรนิรตัน์2 สมัคร แก้วสุกแสง3 นพมาศ ปักเข็ม4 สิรยา สิทธิสาร5 ณภัทร  แก้วภิบาล6 

อัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ7์ และเจษฎา ถวัลธรรม8 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัด

พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 8 เดือน (ตั้งแต่ 15 พ.ค. 64 - 15 
ม.ค. 65) จากการศึกษาพบว่ากระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการ คือ 1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน 2) 
สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด 3) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับพื้นที่ 4) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และ 5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสะท้อนความคิด กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการสร้างกลไกและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

คำสำคัญ : ความยากจน การทำงานเชิงบูรณาการ การมสี่วนร่วม กลไกความร่วมมือ   
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Abstract 
This study is conducted as a part of the Research and Innovation for Personalized Poverty Alleviation 

in Phatthalung Province project. The aim of this study is to conclude the lesson learned from the integration of 
various operations to create a mechanism of participation in the identification and verification of household 
poverty. We use a participatory action research approach over 8 months (May 15, 2021-January 15, 2022). Our 
research finds that the integration of operations consists of five steps: 1) defining relevant collaborative teams 
2) establishing a participation-based mechanism at the provincial level to alleviate poverty, 3) establishing a 
participation-based mechanism for local areas to alleviate poverty, 4) establishing a participation-based 
mechanism for research surveyors, and 5) establishing a mechanism for sharing experiences and critical 
reflections. These processes serve as a groundwork for promoting collaboration at various levels and can be 
adapted for future applications to continue dealing with poverty in an effective and efficient manner. 

Keywords: Poverty, Integrated work, Participation, Collaborative mechanism 
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บทนำ 
ความยากจนเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยมาหลายทศวรรษในการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ ถึงแม้ว่าจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื ่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562 พบว่า 
สถานการณ์ความยากจนในปี 2562 ปรับตัวทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนคนจนลดลงจากรอ้ยละ 9.85 ในปี 2561 มาอยู่ท่ีร้อยละ 6.24 
ในปี 2562 หรือมีคนจนจำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก 6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสร้างความ
เข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น [1] แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนหน่ึงที่ติดอยู่ในกับดักความยากจน
มาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน
จนกลายเป็น “ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น” [2] ประกอบกับในปี 2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้างและยังมีความไม่แน่นอนว่า
การแพร่ระบาดจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้จำนวนประชากรยากจนเพิ่มขึ้นและการจัดการใน
การลดความยากจนของประเทศไทยยากข้ึนตามมาด้วย [3] 

จากปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมจึงเป็นประเด็นหลักที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” [5] ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้อง
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของรัฐบาล หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำรายครัวเรือนในพื้นที่ 20 
จังหวัดนำร่อง ที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคน (Human Achievement Index-HAI) ในด้านรายได้ภาคครัวเรือนต่ำจาก
ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง ภายใต้ความผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างระบบและ
โครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการวางระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินปัญหาและ
ติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างระบบช่วยเหลือท้ังในแบบสงเคราะห์ที่เช่ือมโยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม และระบบการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เกิดรายได้และดูแลตัวเองและครอบครัวได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน งานวิจัยครั ้งนี ้จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหาและสอบทานข้อมูล
ครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สำคัญในการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องสามารถที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทนำ 
ความยากจนเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยมาหลายทศวรรษในการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ ถึงแม้ว่าจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื ่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562 พบว่า 
สถานการณ์ความยากจนในปี 2562 ปรับตัวทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนคนจนลดลงจากรอ้ยละ 9.85 ในปี 2561 มาอยู่ท่ีร้อยละ 6.24 
ในปี 2562 หรือมีคนจนจำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก 6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสร้างความ
เข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น [1] แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนจำนวนหน่ึงที่ติดอยู่ในกับดักความยากจน
มาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน
จนกลายเป็น “ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น” [2] ประกอบกับในปี 2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้างและยังมีความไม่แน่นอนว่า
การแพร่ระบาดจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้จำนวนประชากรยากจนเพิ่มขึ้นและการจัดการใน
การลดความยากจนของประเทศไทยยากข้ึนตามมาด้วย [3] 

จากปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมจึงเป็นประเด็นหลักที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” [5] ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้อง
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จด้วยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของรัฐบาล หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำรายครัวเรือนในพื้นที่ 20 
จังหวัดนำร่อง ที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคน (Human Achievement Index-HAI) ในด้านรายได้ภาคครัวเรือนต่ำจาก
ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง ภายใต้ความผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างระบบและ
โครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการวางระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินปัญหาและ
ติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างระบบช่วยเหลือท้ังในแบบสงเคราะห์ที่เช่ือมโยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม และระบบการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เกิดรายได้และดูแลตัวเองและครอบครัวได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน งานวิจัยครั ้งนี ้จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหาและสอบทานข้อมูล
ครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สำคัญในการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องสามารถที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

วิธีการดำเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลข COA No. TSU 2021_090 REC No.0104 (วันที่รับรอง 29 
มิถุนายน 2564 -29 มิถุนายน 2565)  

พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้คือ จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 
อำเภอ 1) อำเภอกงหรา 2) อำเภอเขาชัยสน 3) อำเภอควนขนุน 4) อำเภอตะโหมด 5) อำเภอบางแก้ว 6) อำเภอปากพะยูน 7) 
อำเภอป่าบอน 8) อำเภอป่าพะยอม 9) อำเภอเมืองพัทลุง 10) อำเภอศรีนครินทร์ และ 11) อำเภอศรีบรรพต [4]  

ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการมีการออกแบบดังนี้ 
1. คณะผู้วิจัยและทีมผู้บริหารโครงการวิจัยเริ ่มสร้างกลไกการทำงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ 
ในการเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงาน 

2. ออกแบบกระบวนการสร้างกลไกความร่วมมือในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินงานวิจัยมีลักษณะการ
ขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area-Based) คือ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จำเป็นต้องมีการประสานและ 
บูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอีกท้ัง
ยังเป็นการร่วมเสริมสร้างพลังความร่วมมือ การแบ่งปันประสบการณ์ ทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในจังหวัดพัทลุง  

3. การค้นหาข้อมูลตั้งต้น โดยโครงการวิจัยนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลตั้งต้นจากระบบ “Thai People Map and Analytics 
Platform: TPMAP” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบช้ีเป้า จะอยู่ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์แสดงให้เห็นถึงจำนวนคนท้ังในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอจนถึงระดับ
จังหวัด จำแนกตามดัชนีช้ีวัดในแต่ละมิติประกอบด้วยด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึง
บริการของรัฐ ท้ังนีส้ามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.tpmap.in.th 
 4. สร้างทีมปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม  

ผู้เก็บข้อมูลภาคสนามจำเป็นต้องมีความเข้าใจแบบสำรวจซึ่งเป็นเครื ่องมือในการค้นหาคนจน สาเหตุความยากจน 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการอบรมเครื่องมือและกระบวนการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อให้ทีมสำรวจข้อมูลมีความ
เข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและความเป็นมาของโครงการ ความสำคัญของข้อมูลจากการสำรวจและเนื้อหาในแบบสำรวจ
รายข้อคำถาม เทคนิควิธีการในการสัมภาษณ์ 
 5. สร้างกระบวนการชุมชนเพื่อวางแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลเพื่อมุ่งสู่การค้นหาว่า “คนจนอยู่ที่ไหน” โดยประสานงาน
และร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับพื้นท่ีแต่ละตำบล ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เครือข่ายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชน
ทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจากโครงการ U2T  
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6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดจากคณะทีมทำงานวิจัย ผู้แทนชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม และทีมสำรวจข้อมูลมเพื่อนำประสบการณ์ที ่ได้มีการสะท้อนกลับมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานให้มีสอดคล้องกับ
สถานการณ์และเงื่อนไขตามบริบทของพื้นที่  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้พบว่า กระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหา
และสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนคณะผู้วิจัยจำเป็นตอ้งมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานและภาคทีี่
เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยมีกระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการที่สำคัญดังนี ้

1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน  
 ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับอนุมัติในการจัดทำโครงการวิจัยฯ จาก บพท. คณะผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินการค้นหา
ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมดำเนินโครงการ โดยพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัย และมุ่งเป้าเพื่อประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) สำนักงานภาคใต้ สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง ประกอบกับการมองหาภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วน
ร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด  
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการดำเนินงานของ

กระทรวงมหาดไทย และหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง [5] ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานแก้จนของจังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ  
เป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ จำเป็นต้องมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ และระดมทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่สำคัญในส่วนกิจกรรมข้างต้นคือ การบูรณาการขับเคลื่อนแก้จนในภาพรวมของจังหวัด
พัทลุงโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
พัทลุง (ศจพ.จ.พัทลุง) รูปแบบ “พัทลุงโมเดล” เน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ ศจพ.จ.พัทลุง 
ภารกิจต่อมาคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้ทำการประสานงาน
ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดพัทลุง โดยจัดทำพิธี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงานเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีความ
มุ่งมั่นและเห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาแบบยึดพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้การสานพลังความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน และภาควิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีความร่วมมือได้บรรลุความร่วมมือ  

3) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับพ้ืนท่ี  
การดำเนินการก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยมีการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในระดับ

ตำบลและหมู่บ้านที่มุ่งเสรมิสร้างการรับรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการวิจัย เป้าหมายร่วมในการทำงาน รวมทั้ง
การสร้างความเชื่อไว้วางใจ โดยได้ประสานการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน
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6. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดจากคณะทีมทำงานวิจัย ผู้แทนชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม และทีมสำรวจข้อมูลมเพื่อนำประสบการณ์ที ่ได้มีการสะท้อนกลับมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานให้มีสอดคล้องกับ
สถานการณ์และเงื่อนไขตามบริบทของพื้นที่  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้พบว่า กระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหา
และสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนคณะผู้วิจัยจำเป็นตอ้งมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานและภาคทีี่
เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยมีกระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการที่สำคัญดังนี ้

1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน  
 ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับอนุมัติในการจัดทำโครงการวิจัยฯ จาก บพท. คณะผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินการค้นหา
ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมดำเนินโครงการ โดยพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานย่อยของ
มหาวิทยาลัย และมุ่งเป้าเพื่อประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) สำนักงานภาคใต้ สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง ประกอบกับการมองหาภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วน
ร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด  
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการดำเนินงานของ

กระทรวงมหาดไทย และหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง [5] ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานแก้จนของจังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ  
เป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ จำเป็นต้องมีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกลไกหน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ และระดมทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่สำคัญในส่วนกิจกรรมข้างต้นคือ การบูรณาการขับเคลื่อนแก้จนในภาพรวมของจังหวัด
พัทลุงโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
พัทลุง (ศจพ.จ.พัทลุง) รูปแบบ “พัทลุงโมเดล” เน้นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ ศจพ.จ.พัทลุง 
ภารกิจต่อมาคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้ทำการประสานงาน
ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดพัทลุง โดยจัดทำพิธี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง” ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงานเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีความ
มุ่งมั่นและเห็นความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาแบบยึดพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้การสานพลังความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน และภาควิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคีความร่วมมือได้บรรลุความร่วมมือ  

3) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับพ้ืนท่ี  
การดำเนินการก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม คณะผู้วิจัยมีการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในระดับ

ตำบลและหมู่บ้านที่มุ่งเสรมิสร้างการรับรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการวิจัย เป้าหมายร่วมในการทำงาน รวมทั้ง
การสร้างความเชื่อไว้วางใจ โดยได้ประสานการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้นำอย่างเป็นทางการ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ (ข้าราชการเกษียณหรือบุคคลที่มีบทบาททำงานด้าน
สังคมในพื้นที่) เครือข่ายกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมจากโครงการ U2T กลไกการดำเนินงานมีการผสมผสานท้ังรูปแบบ
แนวดิ่งและแนวราบเพื่อให้มีการหนุนเสริมในการทำงาน นอกจากน้ีมีการประสานงานผ่าน “ล่ามชุมชน” ที่เป็นตัวกลางประสานให้
ระหว่างคณะทำงานในมหาวิทยาลัยและชุมชนได้มีโอกาสร่วมมานั่งพูดคุย สร้างพันธกิจร่วมกันในการทำงานจึงทำให้ผู้นำรวมถึงคน
ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร่วมวางแผนปฏิบัติการลงสำรวจในพื้นที ่(ภาพประกอบท่ี 1) อน่ึง สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [1] ช้ีให้เห็นว่าช่องว่างเชิงนโยบายที่ทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนไม่สามารถบรรลุผลได้เต็มที่
เนื่องจากการขาดระบบข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ยากจนรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อ
สถานการณ์ และการเพิ่มบทบาทของท้องถิ่นในการช่วยระบุคนจนรวมถึงการเช่ื อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐที่สำคัญต่อการ
ช่วยเหลือคนจนให้มีสมบูรณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อค้นพบจากการดำเนินจึงมองว่ากลไกหนึ่ง
สำคัญในกระบวนการค้นหา และสอบทานครัวเรือนยากจน ที่สามารถทำให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงมากข้ึนคือการใช้ระบบและกลไกชุมชน
เพื่อทำให้การค้นหาคนจนได้ตรงเป้าและแม่นยำ สามารถทำให้สร้างระบบการส่งต่อและการคิดค้นนวัตกรรมการแก้จนอย่างมสี่วน
ร่วมได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กลไกการสร้างความร่วมมือระดับพื้นท่ีเพื่อค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจน  

4) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม  
เนื่องจากผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนามจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเจตนารมณ์และความเป็นมาของ

โครงการ ความสำคัญของข้อมูลจากการสำรวจ เนื้อหาในแบบสำรวจ ข้อคำถาม การตีความของข้อถาม เทคนิควิธีการในการ
สัมภาษณ์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการจัดอบรมการเก็บข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนามผ่านการประชุมแบบ 
ออนไลน์และออนไซต์ในบางพื้นท่ี พร้อมทั้งมีการบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนามในแต่ละพื้นที่สามารถ
นำไปทบทวนได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ในช่วงเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนามคณะผู้วิจัยทำการประสานงานกับผู้ปฏิบัติการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนามผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทั้งการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและโทรศัพท์ ทำให้ทีม
สำรวจข้อมูลภาคสนามมีการติดต่อสื่อสารได้ง่าย สะดวก และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิด  
กลไกหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จคือ สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดจากทั้ง

ภายในคณะผู้วิจัย และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านการประชุมติดตามงานและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่อย่าง
อย่างต่อเนื ่อง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์แก่คณะผู้วิจัยและทีมร่วมดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการตามสถานการณแ์ละเง่ือนไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ อาทิเช่น ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นท่ี
และการสอบทานข้อมูลคนจน แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้พยายามวางแผนที่รับมือโดยปรับกลยุทธ์และหาแนวทางแก้ปัญหา
เพื่อให้โครงการวิจัยฯ สามารถดำเนินงานได้ อาทิเช่น การจัดประชุมกลุ่มโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมตามประกาศมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของจังหวัดพัทลุง การปรับแผนการลงพื้นที่ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปรับกลยุทธ์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง [6]    

ทั้งนี้เมื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ในประเด็นที่ 1) ด้านการสร้างกลไกความ
ร่วมมือระดับจังหวัด พบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการยอมรับระดับจังหวัดโดยสามารถเข้าร่วมเป็นกลไกพัฒนาของจังหวัด และ
การบริหารความสัมพันธ์กับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2) ทีมปฏิบัติการภาคสนามสามารถดำเนินการลง
พื้นที่เพ่ือค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนแล้วท้ัง 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุงโดยผ่านกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ
ไม่เกิดข้อร้องเรียนใด ๆ ในระหว่างการดำเนินกระบวนการ 3)  การวัดผลด้วยตัวชี้วัดด้านเวลา พบว่าสามารถค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลตามเป้าหมายภายในเวลาที่โครงการกำหนด และ 4) การวัดผลด้วยตัวช้ีวัดความคุ้มค่าของต้นทุน พบว่ามีจำนวนกระบวนการ
ที่เบิกจ่ายวงเงินอยู่ในงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้  

สรุปผลการวิจัย 
 บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกความร่วมในการค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนยากจนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากงานวิจัยเรื ่อง โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ร่วมขับเคลื่อน
โครงการวิจัยครั้งนี้กับ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน จากการดำเนินงาน
พบว่ากระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการที่สำคัญ คือ 1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน 2) สร้างกลไกและ
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด 3) สร้างกลไกและการมีส่วนรว่มเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจน
ระดับพื้นที่ 4) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และ 5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสะท้อนความคิด กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการวางแผนการสร้างกลไกและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิด  
กลไกหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานให้สำเร็จคือ สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนความคิดจากทั้ง

ภายในคณะผู้วิจัย และการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านการประชุมติดตามงานและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่อย่าง
อย่างต่อเนื ่อง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์แก่คณะผู้วิจัยและทีมร่วมดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการตามสถานการณแ์ละเง่ือนไขเพื่อใหส้อดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี อาทิเช่น ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นท่ี
และการสอบทานข้อมูลคนจน แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้พยายามวางแผนที่รับมือโดยปรับกลยุทธ์และหาแนวทางแก้ปัญหา
เพื่อให้โครงการวิจัยฯ สามารถดำเนินงานได้ อาทิเช่น การจัดประชุมกลุ่มโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมตามประกาศมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของจังหวัดพัทลุง การปรับแผนการลงพื้นที่ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดปรับกลยุทธ์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง [6]    

ทั้งนี้เมื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ในประเด็นที่ 1) ด้านการสร้างกลไกความ
ร่วมมือระดับจังหวัด พบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการยอมรับระดับจังหวัดโดยสามารถเข้าร่วมเป็นกลไกพัฒนาของจังหวัด และ
การบริหารความสัมพันธ์กับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2) ทีมปฏิบัติการภาคสนามสามารถดำเนินการลง
พื้นที่เพ่ือค้นหาและสอบทานครัวเรือนยากจนแล้วท้ัง 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุงโดยผ่านกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ
ไม่เกิดข้อร้องเรียนใด ๆ ในระหว่างการดำเนินกระบวนการ 3)  การวัดผลด้วยตัวชี้วัดด้านเวลา พบว่าสามารถค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลตามเป้าหมายภายในเวลาที่โครงการกำหนด และ 4) การวัดผลด้วยตัวช้ีวัดความคุ้มค่าของต้นทุน พบว่ามีจำนวนกระบวนการ
ที่เบิกจ่ายวงเงินอยู่ในงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้  

สรุปผลการวิจัย 
 บทความนี้เป็นการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกความร่วมในการค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนยากจนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากงานวิจัยเรื ่อง โครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ร่วมขับเคลื่อน
โครงการวิจัยครั้งนี้กับ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน จากการดำเนินงาน
พบว่ากระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการที่สำคัญ คือ 1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน 2) สร้างกลไกและ
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด 3) สร้างกลไกและการมีส่วนรว่มเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจน
ระดับพื้นที่ 4) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และ 5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสะท้อนความคิด กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการวางแผนการสร้างกลไกและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

พัชราภรณ์  เรืองเพ็ง1 อานนท์ ศรีบุญโรจน์2 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวนวรรณกรรมภายใต้โครงการวิจัยในหัวข้อปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
ขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้บังคับกฎหมาย พร้อมเสนอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเก่ียวกับการ
ขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์  ผลของการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเอกชนที่ทำการขอรับบริจาคเงิน อยู่ภายใต้การบังคับของ
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 แต่บทนิยาม”การเรี่ยไร” ยังไม่ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้
อย่างชัดเจน และการตีความกฎหมายว่าการกระทำขอรับบริจาคในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการเรี่ยไร เน่ืองจากปัจจุบันการ
ขอรับบริจาคได้ใช้สังคมออนไลน์เป็นสื่อกลาง  อีกท้ังลักษณะการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บางกรณีเป็นลักษณะที่ไม่
ต้องรับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้รัฐไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือเข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินการขอรับ
บริจาคได้ ทำให้เกิดการผลักภาระให้แก่ประชาชนที่บริจาค จะต้องเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและควบคุมผู้รับบริจาคเองว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน
และครอบคลุมทุกลักษณะของการขอรับบริจาคมาในทุกรูปแบบ เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย และควรแก้ไขข้ันตอนการขอ
อนุญาตขอรับบริจาคให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  
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บทคัดย่อ 
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Legal problems of obtaining donations through social media 

Phatcharaporn  Ruangpeng1 Arnon  Sriboonroj2 

Abstract 

This article is part of a review of the literature under the research project on Legal problems of 
obtaining donations through social media. Analyzing the problems and obstacles of law enforcement, it 
focuses on analyzing legal documents with related to obtaining donations through social media and then 
analyzing the data to find answers according to the objectives. The results of the literature review 
revealed that obtaining donations through social media of private entities obtaining donations is under the 
enforcement of the Collecting Contribution Control Act, B.E. 1944. However, the definition of “collect” has 
not been clearly defined and what kind of donation request is called soliciting contributions according to 
statutory interpretation. Due to present time, social media is medium in order to request donations and, 
the nature of obtaining donations through social media in some cases are nonessential to request for 
permission from government agencies. As a result, the state cannot use its legal powers to control and 
supervise the donation request process causing the burden shove on the people who donated as a 
follower to monitor and control the donations whether it meets the objectives or not. Therefore, the 
researcher suggested that the act should be amended to be clearer and cover all aspects of obtaining 
donations in all forms to fill the legal gaps and should be amended the process for obtaining donations to 
be up-to-date and in line with the social situation. 

Keyword: obtaining donations   social media   collecting contribution control 
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บทนำ 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ เพราะคนไทยมีลักษณะนิสัย“ใจบุญ” ชอบทำบุญ บริจาคเงิน สิ่งของ หรือให้การ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนในภาวะวิกฤติของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วม ไฟไหม้ป่า หรือ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริจาคหรือ
แบ่งปันสิ่งของ มาจากความศรัทธา การนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งสะท้อนว่าระดับทุนทางสังคม
ของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นยังคงสัมพันธ์กับหลักศาสนา ความเชื่อเรื่องการทำบุญ รวมถึง
แนวคิด “การทำดีแล้วได้ดี” อย่างแนบแน่น [1]  

“การขอรับบริจาค” หรือ “การเรี่ยไร” เป็นการกระทำเพ่ือวัตถุประสงค์ดีอย่างหน่ึงที่สืบเน่ืองจากความเอ้ือเฟ้ือของ
ผู้คนในสังคม [2] ในปัจจุบันการขอรับบริจาคได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเป็นอย่างมาก จากที่เคยพบในตลาดหรือบนถนนในที่
ชุมชนบ่อยๆ แต่ขณะน้ีสามารถพบเห็นได้ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ,ไลน์ (Line) ,อินสตา
แกรม (Instagram)  เป็นต้น ซึ่งจากรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคด้าน Digital และ Social Media ทั่วโลก จาก Global Digital 
Report 2021 [3] เปิดเผยว่าคนไทย 69% อยู่บนโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุด คือ 
"Facebook" มากเป็นอันดับ 8 ของโลก จึงเห็นได้ว่าผู้ขอรับบริจาคเงินส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ในการขอรับ
บริจาค โดยจะโพสต์นำเสนอเรื่องราวขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือเพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อน และจะเกิดการชักชวนบริจาค
ด้วยการแชร์โพสต์ต่อกันไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือบริจาคเงินเป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำ
ธุรกรรมทางการเงินในสมัยน้ี สามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือได้ ผู้ทำการขอรับบริจาคสามารถมีรายได้จากการ
รับบริจาคเงินอย่างรวดเร็ว เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว จนในบางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนในสังคมและเป็นกระแส         
โซเชียล เช่น กรณีน้องนักเรียน สอบติดคณะแพทยศาสตร์แต่ฐานะทางบ้านยากจน จึงทำการเปิดรับบริจาค จนมีผู้ใจบุญ
บริจาคเงินให้เป็นจำนวนมาก แต่กลับมีกระแสข่าวดราม่าว่า “จนทิพย์” ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบ พบว่า
ยากจน ก่อนที่จะมีการต้ังคณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลเงินที่ได้รับการบริจาค [4] หรือกรณีของลุงคนขับแท็กซี่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  มีคนใจบุญบริจาคเงินให้เพียง 1 คืน ถึง 8 ล้านบาท แล้วต่อมาเจ้าของอู่แท็กซี่ เปิดเผยว่า
พฤติกรรมของลุง ไม่ได้เป็นตามข่าว ไม่ได้ยากไร้อย่างที่พูด [5] หรือกรณีคดีดัง แม่ที่วางยาลูกเลี้ยงพร้อมลูกของตน จนเสียชีวิต
และอาการสาหัส เพียงเพราะหวังลวงขายสินค้าและเงินบริจาค [6] หรือกรณีไลฟ์โค้ชชื่อดัง ท่ีเปิดรับบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือ
ในการดับไฟป่าในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ แล้วต่อมาผู้ใช้โซเชียลมีเดียต้ังคำถามว่าเหตุใดเงินบริจาคกว่า 2 แสนบาท ถูกนำไปใช้ผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ [7]  เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดข้ึนในสังคมจนเป็นข่าวดัง จึงทำให้เกิดการเข้าไปตรวจสอบ
ควบคุมดูแล แล้วในกรณีที่ไม่เป็นข่าว อาจจะไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปควบคุมหรือควบคุมไม่ได้ ส่งผล
ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมอีกมากมาย อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความผิดทุจริตหรือหลอกลวงใน
รูปแบบขอรับเงินบริจาค โดยอาศัยสื่อสังคมเป็นสื่อกลางได้อีกด้วย 

เน่ืองจากการขอรับบริจาคเป็นกิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  ซึ่งดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการ
เปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความผิดทุจริตหรือหลอกลวง ดังน้ัน รัฐจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยลดการ
ทุจริตและควบคุมการเรี่ยไร และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน ซึ่งมีลักษณะเป็นการดำเนินการทาง
ปกครองประเภทหน่ึง [8] การขอรับบริจาคจึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ซึ่งได้วาง
หลักกฎหมายไว้เพ่ือควบคุมผู้ทำการเรี่ยไร แต่บทบัญญัติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนมาก 
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน และอาจมีผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม [9] เพราะการเรี่ยไรมีการพัฒนารูปแบบ
โดยวิธีที่ทันสมัยและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้การเรี่ยไรบางกรณีไม่มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การเรี่ยไร  จึงไม่จำต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ทำให้ขอรับบริจาคเงินโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์บางกรณีน้ันไม่มีหน่วยงานใดควบคุม และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน  
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บทนำ 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ เพราะคนไทยมีลักษณะนิสัย“ใจบุญ” ชอบทำบุญ บริจาคเงิน สิ่งของ หรือให้การ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนในภาวะวิกฤติของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วม ไฟไหม้ป่า หรือ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริจาคหรือ
แบ่งปันสิ่งของ มาจากความศรัทธา การนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งสะท้อนว่าระดับทุนทางสังคม
ของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นยังคงสัมพันธ์กับหลักศาสนา ความเชื่อเรื่องการทำบุญ รวมถึง
แนวคิด “การทำดีแล้วได้ดี” อย่างแนบแน่น [1]  

“การขอรับบริจาค” หรือ “การเรี่ยไร” เป็นการกระทำเพ่ือวัตถุประสงค์ดีอย่างหน่ึงที่สืบเน่ืองจากความเอ้ือเฟ้ือของ
ผู้คนในสังคม [2] ในปัจจุบันการขอรับบริจาคได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเป็นอย่างมาก จากที่เคยพบในตลาดหรือบนถนนในที่
ชุมชนบ่อยๆ แต่ขณะน้ีสามารถพบเห็นได้ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ,ไลน์ (Line) ,อินสตา
แกรม (Instagram)  เป็นต้น ซึ่งจากรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคด้าน Digital และ Social Media ทั่วโลก จาก Global Digital 
Report 2021 [3] เปิดเผยว่าคนไทย 69% อยู่บนโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มากที่สุด คือ 
"Facebook" มากเป็นอันดับ 8 ของโลก จึงเห็นได้ว่าผู้ขอรับบริจาคเงินส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ในการขอรับ
บริจาค โดยจะโพสต์นำเสนอเรื่องราวขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือเพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อน และจะเกิดการชักชวนบริจาค
ด้วยการแชร์โพสต์ต่อกันไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือบริจาคเงินเป็นอย่างมาก อีกทั้งการทำ
ธุรกรรมทางการเงินในสมัยน้ี สามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือได้ ผู้ทำการขอรับบริจาคสามารถมีรายได้จากการ
รับบริจาคเงินอย่างรวดเร็ว เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว จนในบางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนในสังคมและเป็นกระแส         
โซเชียล เช่น กรณีน้องนักเรียน สอบติดคณะแพทยศาสตร์แต่ฐานะทางบ้านยากจน จึงทำการเปิดรับบริจาค จนมีผู้ใจบุญ
บริจาคเงินให้เป็นจำนวนมาก แต่กลับมีกระแสข่าวดราม่าว่า “จนทิพย์” ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบ พบว่า
ยากจน ก่อนที่จะมีการต้ังคณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลเงินที่ได้รับการบริจาค [4] หรือกรณีของลุงคนขับแท็กซี่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  มีคนใจบุญบริจาคเงินให้เพียง 1 คืน ถึง 8 ล้านบาท แล้วต่อมาเจ้าของอู่แท็กซี่ เปิดเผยว่า
พฤติกรรมของลุง ไม่ได้เป็นตามข่าว ไม่ได้ยากไร้อย่างที่พูด [5] หรือกรณีคดีดัง แม่ที่วางยาลูกเลี้ยงพร้อมลูกของตน จนเสียชีวิต
และอาการสาหัส เพียงเพราะหวังลวงขายสินค้าและเงินบริจาค [6] หรือกรณีไลฟ์โค้ชชื่อดัง ท่ีเปิดรับบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือ
ในการดับไฟป่าในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ แล้วต่อมาผู้ใช้โซเชียลมีเดียต้ังคำถามว่าเหตุใดเงินบริจาคกว่า 2 แสนบาท ถูกนำไปใช้ผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ [7]  เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดข้ึนในสังคมจนเป็นข่าวดัง จึงทำให้เกิดการเข้าไปตรวจสอบ
ควบคุมดูแล แล้วในกรณีที่ไม่เป็นข่าว อาจจะไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปควบคุมหรือควบคุมไม่ได้ ส่งผล
ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมอีกมากมาย อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความผิดทุจริตหรือหลอกลวงใน
รูปแบบขอรับเงินบริจาค โดยอาศัยสื่อสังคมเป็นสื่อกลางได้อีกด้วย 

เน่ืองจากการขอรับบริจาคเป็นกิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  ซึ่งดำเนินการมีความเสี่ยงต่อการ
เปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความผิดทุจริตหรือหลอกลวง ดังน้ัน รัฐจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยลดการ
ทุจริตและควบคุมการเรี่ยไร และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการทาง
ปกครองประเภทหน่ึง [8] การขอรับบริจาคจึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ซึ่งได้วาง
หลักกฎหมายไว้เพ่ือควบคุมผู้ทำการเรี่ยไร แต่บทบัญญัติไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนมาก 
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน และอาจมีผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม [9] เพราะการเรี่ยไรมีการพัฒนารูปแบบ
โดยวิธีที่ทันสมัยและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้การเรี่ยไรบางกรณีไม่มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การเรี่ยไร  จึงไม่จำต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ทำให้ขอรับบริจาคเงินโดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์บางกรณีน้ันไม่มีหน่วยงานใดควบคุม และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน  

 

ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือศึกษาหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมการขอรับบริจาคในรูปแบบออนไลน์ของประเทศไทยว่ามีอยู่เพียงพอ
หรือไม่  มีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการทางกฎหมายอย่างอื่นหรือไม่   ตลอดจนวิเคราะห์เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการช่วยลดการทุจริตและในการควบคุมการขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการบริจาค 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริจาค 
การบริจาคน้ัน ผู้บริจาคมักมีแรงจูงใจในลักษณะที่เรียกว่า “การเสียสละ” (Altruistic Motive) เป็นสำคัญ 

ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่ามีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิได้หวังผลตอบแทนกลับคืนมา ทั้งน้ีการบริจาครวมถึง 
การบริจาคทางวัตถุ เช่น เงินหรือสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ และที่ไม่ใช่ทางวัตถุ เช่น การบริจาคเลือด  
ทำงานอาสาสมัคร นอกจากน้ีผู้บริจาคอาจมีแรงจูงใจอย่างอื่นประกอบด้วย เช่น ต้องการความมีชื่อเสียงในสังคม หรือต้องการให้
ตัวเองเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ฯลฯ [10] 
  ลักษณะของการบริจาค  
  ลักษณะของการบริจาค คือ การสละหรือการบริจาคในสิ่งที่ตนมีทั้งในด้านทรัพย์สิน ความรู้และอารมณ์ เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ลักษณะของการสละหรือบริจาค ได้แก่ (1) การบริจาควัตถุ คือ การสละสิ่งของ (2) การบริจาคความรู้ คือ 
การอุทิศตนในการถ่ายทอด และให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่มีความรู้ (3) การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของตน
ให้แก่ผู้ที่มีอวัยวะบกพร่อง ซึ่งอาจบริจาคอวัยวะในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่หรือบริจาคอวัยวะหลังจากที่ตนเสียชีวิตไปแล้ว และ(4) การ
บริจาคทางด้านอารมณ์ ถือเป็นการสละอารมณ์ และความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม  โดยอารมณ์ของปุถุชนทั่วไป [11] 
  จริยธรรมในการบริจาค (Ethical in Fundraising)  
  จริยธรรมในการบริจาคเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีความสำคัญต่อการบริจาค ซึ่งประกอบด้วย   
  (1) เคารพกฎหมาย (Lawful) เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้รณรงค์หาทุนจะต้องยึดมั่น  
  (2) ความซื่อสัตย์ (Truthful) หมายถึง การเปิดเผยการดำเนินงานทุกอย่าง ขององค์กรอย่างตรงไปตรงมา
ในการรณรงค์หาทุน กิจการสาธารณะประโยชน์จะต้องไม่ปิดบัง บางสิ่งบางอย่างกับผู้บรจิาคกิจการสาธารณประโยชน์ควรจะ
แจกแจงรายละเอียดการจัดการ กบเงินทุนที่ได้รับบริจาคมาว่ามีการใช้จ่ายอย่างไร   
  (3) ความรับผิดชอบ (Accountable) หมายถึง ความรับผิดชอบเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึนสามารถอธิบายได้
ว่าข้อผิดพลาดน้ันมีสาเหตุมาจากอะไร 
  (4) ความเคารพ (Respectful) หมายถึง กิจการสาธารณประโยชน์จะต้อง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริจาค 
ให้พวกเขาได้เห็นว่าเงินทุนที่พวกเขาบริจาคไปน้ันเอ้ืออำนวย ต่อการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลอย่างไรบ้าง 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เน่ืองจากการขอรับบริจาคอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร  ซึ่งมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมการเรี่ยไรน้ัน มีทั้งกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับกับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไป  หน่วยงาน
ของรัฐ และวัด ซึ่งกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับกับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไป  คือ พระราชบัญญัติควบคุมการ
เรี่ยไร พุทธศักราช 2487  ส่วนกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับกับวัด  คือ คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร 
พ.ศ. 2539  และกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ มีจำนวนหลายฉบับ ดังน้ี 

(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
(2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคำขออนุมัติ

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
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(3) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
กับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 

(4) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐเรื่องการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตาม
ข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่30 เมษายน 2556 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับ
บริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และจากหนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ            
ทีเ่ก่ียวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัย และวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจบุญอันดับ 10 ของโลก ซึ่งมีข้อมูลจากการจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก (World 

Giving Index) ปี 2021 ของสถาบัน CAF (Charities Aid Foundation) [12] ได้เผยแพร่หลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินทั่วโลก 
และผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 โดยผลการสำรวจพบว่าในปี 2020 ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ใจบุญ 10 อันดับสูงสุดของโลกจาก 114 ประเทศทั่วโลก มีคะแนนดัชนีสูงสุดโดยรวมด้วยคะแนน 46 คะแนน 
โดยร้อยละ 60% การช่วยคนแปลกหน้าท่ีได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 17% ทำงานด้านอาสาสมัครหรือการอุทิศตนช่วยเหลือ
งานกุศล และร้อยละ 60% ที่ชอบการบริจาคให้องค์กรการกุศล  เพราะด้วยความใจดี ชอบบุญสุนทานของกลุ่มคนไทยที่ใจบุญ
เหล่าน้ี จึงเกิดการขอเปิดรับบริจาคของกลุ่มคน องค์กร หรือมูลนิธิเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
สื่อกลาง เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคม  และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในสังคมยุคปัจจุบัน [13]  

การขอรับบริจาคอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งในการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษา
เก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปทำการขอรับบริจาคเงิน พบว่า
บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปทำการขอรับบริจาคเงิน คือ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช 2487 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานโดยที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยแต่อย่างใด  จึงอาจยังมี
ข้อบกพร่องดังน้ี  

ประการแรก บทนิยามคำว่า "เรี่ยไร" ตามมาตรา 4 “การเรี่ยไร หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือ
รวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วย”  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
กฎหมายยังไม่ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติและการตีความกฎหมายว่า
การกระทำในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการเรี่ยไรตามที่กฎหมายประสงค์ที่จะให้มีการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
เน่ืองจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะการขอความช่วยเหลือทั้งแก่คนและสัตว์ในหลายกรณีผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 
หากกำหนดให้ทุกกรณีต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่การ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

  ประการที่สอง การเรี่ยไรเพ่ือบุคคลอื่น มิใช่เพ่ือประโยชน์ราชการ หรือสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ การขอรับ
บริจาคมีลักษณะหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่เห็นได้บ่อยในปัจจุบัน คือ กรณีที่บุคคลอื่นขอรับบริจาคเพ่ือบุคคลอื่น เพียงเพราะ          
มีเจตนาอยากช่วยเหลือบุคคลน้ันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อย่างเช่นเรื่องราวของลุงคนขับแท็กซี่ หลังจากพลังโซเชียลแชร์
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(3) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
กับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 

(4) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐเรื่องการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตาม
ข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่30 เมษายน 2556 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับ
บริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และจากหนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ            
ทีเ่ก่ียวข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัย และวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจบุญอันดับ 10 ของโลก ซึ่งมีข้อมูลจากการจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก (World 

Giving Index) ปี 2021 ของสถาบัน CAF (Charities Aid Foundation) [12] ได้เผยแพร่หลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินทั่วโลก 
และผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 โดยผลการสำรวจพบว่าในปี 2020 ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ใจบุญ 10 อันดับสูงสุดของโลกจาก 114 ประเทศทั่วโลก มีคะแนนดัชนีสูงสุดโดยรวมด้วยคะแนน 46 คะแนน 
โดยร้อยละ 60% การช่วยคนแปลกหน้าท่ีได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 17% ทำงานด้านอาสาสมัครหรือการอุทิศตนช่วยเหลือ
งานกุศล และร้อยละ 60% ที่ชอบการบริจาคให้องค์กรการกุศล  เพราะด้วยความใจดี ชอบบุญสุนทานของกลุ่มคนไทยที่ใจบุญ
เหล่าน้ี จึงเกิดการขอเปิดรับบริจาคของกลุ่มคน องค์กร หรือมูลนิธิเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็น
สื่อกลาง เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคม  และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วย
อำนวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในสังคมยุคปัจจุบัน [13]  

การขอรับบริจาคอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งในการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษา
เก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปทำการขอรับบริจาคเงิน พบว่า
บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปทำการขอรับบริจาคเงิน คือ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช 2487 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานโดยที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยแต่อย่างใด  จึงอาจยังมี
ข้อบกพร่องดังน้ี  

ประการแรก บทนิยามคำว่า "เรี่ยไร" ตามมาตรา 4 “การเรี่ยไร หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือ
รวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วย”  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
กฎหมายยังไม่ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการปฏิบัติและการตีความกฎหมายว่า
การกระทำในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการเรี่ยไรตามที่กฎหมายประสงค์ที่จะให้มีการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
เน่ืองจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะการขอความช่วยเหลือทั้งแก่คนและสัตว์ในหลายกรณีผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 
หากกำหนดให้ทุกกรณีต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่การ
เผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

  ประการที่สอง การเรี่ยไรเพ่ือบุคคลอื่น มิใช่เพ่ือประโยชน์ราชการ หรือสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ การขอรับ
บริจาคมีลักษณะหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่เห็นได้บ่อยในปัจจุบัน คือ กรณีที่บุคคลอื่นขอรับบริจาคเพ่ือบุคคลอื่น เพียงเพราะ          
มีเจตนาอยากช่วยเหลือบุคคลน้ันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อย่างเช่นเรื่องราวของลุงคนขับแท็กซี่ หลังจากพลังโซเชียลแชร์

 

เรื่องราวออกไป ได้รับเงินบริจาคถึง 8 ล้านบาทในค่ำคืนเดียว กรณีเช่นน้ีจะเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงมิใช่เพ่ือประโยชน์ราชการ 
หรือสาธารณประโยชน์ ที่จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร มาตรา 6 และไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบใดๆ 
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ส่งผลให้การขอรับบริจาคในลักษณะเช่นน้ี ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เน่ืองจากเป็นช่องว่างของกฎหมายประการหน่ึงของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ฉบับน้ี 

ประการที่สาม ลักษณะการเรี่ยไรที่จะต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 8 เน่ืองจากกฎหมายบัญญัติ
แต่เพียงว่า "การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ด้วยวิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่อง
เปล่งเสียง จะจัดให้มีหรือทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว"  ซึ่งอาจมีประเด็นปัญหาในการตีความว่า           
กรณีการขอรับบริจาคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะถือเป็นการขอรับบริจาคภายใต้บทบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐอาจไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือเข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินการขอรับ
บริจาคเพ่ือให้การนำรายได้ที่ได้รับจากการขอรับบริจาคมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริจาคและเกิดประโยชน์
สูงสุดได้ครอบคลุมทุกกรณี [14] 

ประการที่สี่ ข้ันตอนการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร เน่ืองจากการขอรับบริจาคเงินในปัจจุบันใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับน้ีกลับไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การกำหนด
ระยะเวลาการอนุมัติและข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตไว้อย่างชัดเจนและไม่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน           
ผู้ขออนุญาตฯ ซึ่งจากการศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาต  พบว่าได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี และ
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พุทธศักราช 2548  กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะทำการ
ขอรับบริจาคจะต้องเดินทางไปย่ืนคำขอยังหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ให้บริการ
ประชาชนอีกช่องทางหน่ึง คือ บริการออนไลน์ของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แต่เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายกับความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนต่อประชาชนว่าจะต้องเดินทางไปย่ืนคำร้อง             
ยังหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน และอาจเป็นสาเหตุประการหน่ึงของการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  

ดังน้ัน เม่ือเกิดการรับบริจาคเงินโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ข้ึน จะต้องพิจารณาว่าเป็นการขอรับบริจาคประเภทใด 
เพราะหากการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้ันไม่เข้าลักษณะภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร  
พุทธศักราช 2487 หรือผู้ขอรับบริจาคไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487           
ผู้ขอรับบริจาคอาจจะมีความผิดฐานอื่นอีก เช่น กรณีบุคคลขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพ่ือเลี้ยงชีวิตของตนเอง    
จะกลายเป็นการขอทานออนไลน์ ซึ่งต้องไปปรับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2559  ตามมาตรา 13 
บัญญัติไว้ว่า “ห้ามบุคคลใดทำการขอทาน การกระทำอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการขอทาน (1) การขอเงินหรือ
ทรัพย์สินจากผู้อื่นเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด 2) การกระทำด้วยวิธีการ
ใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้” หรือหากการขอรับบริจาคมีการหลอกลวงหรือมีเจตนาฉ้อโกงหรือ
ฉ้อโกงประชาชน จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือมาตรา 343 แล้วแต่กรณี หรือความผิดตาม
พระราชบัญ ญั ติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  มาตรา 14 (1) นำเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท  อีกทั้งอาจจะถูกตรวจสอบทรัพย์สิน หากความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [15]  

สรุปผลการวิจัย 
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487  มีการประกาศใช้ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2487 ซึ่งผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษา

บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปทำการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงสามารถสรุป
ได้ดังน้ี เมื่อพิจารณาบทนิยาม”การเรี่ยไร” ยังไม่ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และการตีความกฎหมายว่าการกระทำขอรับบริจาคในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการเรี่ยไร
ตามกฎหมายฉบับน้ี เพราะเน่ืองจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะนำเสนอเรื่องราวขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือ
เพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อนหรือสนับสนุนกิจกรรมการกุศล และจะเกิดการชักชวนบริจาคด้วยการแชร์โพสต์ต่อกันไปเรื่อย ๆ 
ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือบริจาคเงินเป็นอย่างมากผ่านทางสังคมออนไลน์ หากกำหนดให้ทุกกรณี
ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว   

ลักษณะการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บางกรณีเป็นลักษณะการเรี่ยไรที่ไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามมาตรา 6 และมาตรา 8 เพราะไม่ถือว่าเป็นการขอรับบริจาคภายใต้
บทบัญญัติดังกล่าว เกิดเป็นช่องว่างของกฎหมายส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือเข้าไป
ควบคุมดูแลการดำเนินการขอรับบริจาค เพ่ือให้การนำรายได้ที่ได้รับจากการขอรับบริจาคมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
การขอรับบริจาคหรือไม่ ทำให้เกิดการผลักภาระให้แก่ประชาชนที่บริจาค จะต้องเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและควบคุมผู้รับ
บริจาคเองว่ารายได้ที่ได้รับจากการขอรับบริจาคไปน้ัน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เกิดการหลอกลวง จะต้องไปแจ้งความ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี คือ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่า  โดยปัญหาบทนิยามและการกำหนดลักษณะของการเรี่ยไรสำหรับขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความ
สะดวกและรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งผู้บริจาคสามารถทำการบริจาคเงิน ได้โดยทำธุรกรรมทางการ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมือถือได้อย่างรวดเร็ว ผู้ทำการขอรับบริจาคสามารถมีรายได้จากการรับบริจาคเงินเป็น
จำนวนมาก  ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487  บทนิยาม “การ
เรี่ยไร” ของมาตรา 4 ให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกลักษณะของการขอรับบริจาคมาในทุกรูปแบบ เพ่ืออุดช่องว่าง
ของกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งควรแก้ไขข้ันตอนการขออนุญาตขอรับบริจาค ให้บัญญัติหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาการ
อนุมัติและข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตไว้อย่างชัดเจน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนสามารถควบคุมจัดการเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการขอรับบริจาค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับบริจาคให้มีความโปร่งใสและประชาชน
สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน   
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ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และการตีความกฎหมายว่าการกระทำขอรับบริจาคในลักษณะใดท่ีจะถือว่าเป็นการเรี่ยไร
ตามกฎหมายฉบับน้ี เพราะเน่ืองจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะนำเสนอเรื่องราวขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือ
เพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อนหรือสนับสนุนกิจกรรมการกุศล และจะเกิดการชักชวนบริจาคด้วยการแชร์โพสต์ต่อกันไปเรื่อย ๆ 
ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาช่วยเหลือบริจาคเงินเป็นอย่างมากผ่านทางสังคมออนไลน์ หากกำหนดให้ทุกกรณี
ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว   

ลักษณะการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บางกรณีเป็นลักษณะการเรี่ยไรที่ไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามมาตรา 6 และมาตรา 8 เพราะไม่ถือว่าเป็นการขอรับบริจาคภายใต้
บทบัญญัติดังกล่าว เกิดเป็นช่องว่างของกฎหมายส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือเข้าไป
ควบคุมดูแลการดำเนินการขอรับบริจาค เพ่ือให้การนำรายได้ที่ได้รับจากการขอรับบริจาคมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
การขอรับบริจาคหรือไม่ ทำให้เกิดการผลักภาระให้แก่ประชาชนที่บริจาค จะต้องเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและควบคุมผู้รับ
บริจาคเองว่ารายได้ที่ได้รับจากการขอรับบริจาคไปน้ัน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เกิดการหลอกลวง จะต้องไปแจ้งความ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี คือ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาพิจารณา
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มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางส่ือสังคมออนไลน์ 

ปุณฑริก เกดิทิพย1์ จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ   
 ในประเทศไทยปัญหาการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ก็อาจเป็นช่องทางสำหรับการกลั่นแกล้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ได้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในต่างประเทศ อาทิ รัฐ Nova Scotia ประเทศ
แคนาดา มีกฎหมาย Intimate Images and Cyber-protection Act 2017 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Megan Meier 
Cyberbullying Prevention Act 2008 และ ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมาย Enhancing Online Safety Act 2015 ที่
บัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) เป็นการเฉพาะ และไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือให้
การช่วยเหลือได้โดยตรง ทำได้เพียงนำเอากฎหมายที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 
หรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า มาตรา 393  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ความผิดฐานละเมิด มาตรา 420 หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 423 และ 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาปรับใช้ จึงเห็นสมควรที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Cyber Bullying) เพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 คำสำคัญ : กลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์, กลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน,์ บูลลี ่
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Legal Measures to Control Social Bullying of Children and Youth 

Puntarik Kerdtip1  Jidapa Pornying2 

Abstract  

In Thailand, the problem of bullying in the Internet society is becoming more and more serious. 
This is due to the development of technology and communication through the Internet. All young people 
can access social networks anytime and anywhere. Even social networks can be beneficial, but it could also 
be a channel for cyber bullying. According to related research studies, it is found that in foreign countries 
such as Nova Scotia, Canada, there is the Intimate Images and Cyber-protection Act 2017. The United States 
has the Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008, and Australia has the Enhancing Online Safety Act 
2015. Created specifically to address the problem of Cyber Bullying. While Thailand does not have specific 
laws to control cyber bullying. And there is no agency that is directly responsible or able to assist. We can 
just take the law contained in the Criminal Code. In the offense of defamation, Section 326 or the offense 
of defamation, Section 393 of the Civil and Commercial Code Offenses of Violation Section 420 or Offenses 
of Defamation Section 423 and 3. Computer-related Offenses Act B.E. 2550 (Amended No. 2) B.E. 2560 (2017) 
has been applied. Therefore, it is appropriate for Thailand to have a law to control cyber bullying to solve 
the problem of cyber bullying more concretely. 
Keywords : Cyberbullying, social media bullying, bullying 
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บทนำ 
ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ทำให้สามารถติดต่อสื ่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายแม้จะอยู่คนละที่และ                   
มีระยะทางที่ห่างกันมากก็ตาม นอกจากนี้แล้วระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังช่วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือการ
โฆษณาไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างวงกว้างและสะดวกรวดเร็วในรูปแบบของเว็บไซด์ต่าง ๆ เช่น ไล น์ (Line) เฟสบุค 
(Facebook) แมสเซนเจอร์ (Messenger) อินสตาร์แกรม (Instagram) และอีเมล์ (Email) เป็นต้น [1] รูปแบบการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ที่พบบ่อย คือการทำให้อับอาย สร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำ การประจาน การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น 
การแบล็กเมล์ การหลอกลวง การสร้างข่าวปลอม เหล่านี้ ปรากกฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้เรียกว่า ไซเบอร์บูลลี่ (Cyber 
bullying) คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื ่องมือหรือช่องทางเพื่อก่อให้เกิดการคุกคาม ล่อลวงและการกลั่นแกล้งบนโลก
อินเตอร์เน็ต ซึ ่งเป็นได้ทั ้งผู ้กระทำผิดและผู้ถูกกระทำ ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มเด็กวัยเรียนทั้งในโรงเรียนและระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งให้เพื่อนอับอาย เสียชื่อเสียง เสียหน้า เสียเพื่อน และไม่ได้รับการยอมรับ การกระทำมี
หลายวิธีและลักษณะแตกต่างกันไป จากการวิจัยของศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับดีแทค เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 พบว่า ประเด็นไซเบอร์บูลลี่ (Cyber bullying) ที่รุนแรง
มากที่สุด ได้แก่ การล้อเลียนทางร่างกายที่ทำให้อับอาย รูปร่าง หน้าตา  การเหยียดเพศและรสนิยมทางเพศ การเหยียดปม
ด้อย เช่น ฐานะ การศึกษา รสนิยม ความชอบส่วนบุคคล การพิมพ์ข้อความที่คุกคามทางเพศ เช่น ขอหอมหน่อย การสร้าง
บัญชีปลอมเป็นคนอ่ืนหรืออวตารเพื่อด่า เช่น เพจแอนตี้ และ การถูกไซเบอร์บูลลี่ จากคนในครอบครัว เช่น การถูกเพิกเฉยจาก
พ่อแม่ การถูกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างพ่ีน้อง [2] 

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ Comparitech ได้ทำการรวบรวมสถิติการกลั่นแกล้งบนอินเตอร์เน็ตในช่วงระหว่างปี 
2561—2564 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ได้ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด 20,793 ครั้งใน 28 ประเทศ จากการสำรวจ 
เจาะจงกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 18-64 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา และบุคคลที่มีอาย ุ16-64 ปีในประเทศอื่นๆ 
พบว่า บุตรหลานของพวกเขาทั้งเคยถูกกลั่นแกล้ง (Bully) และกำลังถูกกลั่นแกล้ง (Bully) มาจนถึงปัจจุบัน 47.7% ของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 6-10 ปี 56.4% ของพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 11-13 ปี 59.9% ของพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 14-18 ปี และ 54.3% ของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 19 ปีขึ้นไป ให้ข้อมูลตรงกันว่า ลูกหลานของพวกเขาล้วนถูกกลั่นแกล้ง (Bully) ทั้งในโรงเรียนและ
โลกออนไลน์ เป็นผลให้ผู้ปกครองจำนวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกาเริ่มตระหนักถึงประสบการณ์เชิงลบที่เข้าขั้นเลวร้ายของ
บุตรหลาน ที่เกิดจากการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) และการโจมตีทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ 1 ใน 5 
ของการถูกกลั่นแกล้ง (Bully) เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย [3] และในประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ของเด็กไทย ติดอันดับ 2 ของโลก โดยพบว่าเด็กกว่า 91% เคยถูกกลั่นแกล้ง (Bully) 43 % คิดจะ
ตอบโต้เอาคืน เสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น นอกจากกลุ่มของเด็กและเยาวชนแล้ว รองลงมาคือ บุคคลในสังคมทุก
เพศทุกวัยถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) มูลเหตุการณ์ถูกกลั่นแกลั่นอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความเห็นต่างกันทางด้านการเมือง เพื่อนร่วมงาน การเข้าไปตอบหรือคอมเม้นที่ไม่เข้าตนหรืออยู่
ฝ่ายตนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแค่อ่านข้อความและมีการโต้ตอบกันและพาพรรคพวกเข้ามารุมด้วยการส่งข้อความต่างๆเพื่อสร้าง
ความเสียหาย เสียชื่อเสียง สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ เหล่านี้ล้วนเป็นมูลเหตุให้เกิดการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์  
ปัญหาของบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ในปัจจุบันหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงปัญหา
เล็กน้อยนั้น แต่สำหรับ ผู้ที่ถูกกระทำซ้ำ ๆ อาจเกิดความรู้สึกเศร้า เสียใจ มีปมด้อย และเมื่อความรู้สึกนั้นถูกสั ่งสมเป็น
เวลานาน อาจเกิดการกระทำบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากผู้ถูกกลั่นแกล้ง (Bully) เป็นเด็กและเยาวชนที่อาจจะมี
สภาวะหรือการควบคุมทางอารมณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความอับอายจากพฤติกรรมต่างๆ 
ทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการประจาน การล้อเลียน ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า รู้สึกแปลกแยก
ทางสังคม รู้สึกขาดที่พึ่ง และหากไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ อันนำอาจไปสู่การฆ่าตัวตาย 
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บทนำ 
ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ทำให้สามารถติดต่อสื ่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายแม้จะอยู่คนละที่และ                   
มีระยะทางที่ห่างกันมากก็ตาม นอกจากนี้แล้วระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังช่วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือการ
โฆษณาไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างวงกว้างและสะดวกรวดเร็วในรูปแบบของเว็บไซด์ต่าง ๆ เช่น ไล น์ (Line) เฟสบุค 
(Facebook) แมสเซนเจอร์ (Messenger) อินสตาร์แกรม (Instagram) และอีเมล์ (Email) เป็นต้น [1] รูปแบบการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ที่พบบ่อย คือการทำให้อับอาย สร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำ การประจาน การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น 
การแบล็กเมล์ การหลอกลวง การสร้างข่าวปลอม เหล่านี้ ปรากกฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้เรียกว่า ไซเบอร์บูลลี่ (Cyber 
bullying) คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื ่องมือหรือช่องทางเพื่อก่อให้เกิดการคุกคาม ล่อลวงและการกลั่นแกล้งบนโลก
อินเตอร์เน็ต ซึ ่งเป็นได้ทั ้งผู ้กระทำผิดและผู้ถูกกระทำ ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มเด็กวัยเรียนทั้งในโรงเรียนและระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งให้เพื่อนอับอาย เสียชื่อเสียง เสียหน้า เสียเพื่อน และไม่ได้รับการยอมรับ การกระทำมี
หลายวิธีและลักษณะแตกต่างกันไป จากการวิจัยของศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับดีแทค เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 พบว่า ประเด็นไซเบอร์บูลลี่ (Cyber bullying) ที่รุนแรง
มากที่สุด ได้แก่ การล้อเลียนทางร่างกายที่ทำให้อับอาย รูปร่าง หน้าตา  การเหยียดเพศและรสนิยมทางเพศ การเหยียดปม
ด้อย เช่น ฐานะ การศึกษา รสนิยม ความชอบส่วนบุคคล การพิมพ์ข้อความที่คุกคามทางเพศ เช่น ขอหอมหน่อย การสร้าง
บัญชีปลอมเป็นคนอ่ืนหรืออวตารเพื่อด่า เช่น เพจแอนตี้ และ การถูกไซเบอร์บูลลี่ จากคนในครอบครัว เช่น การถูกเพิกเฉยจาก
พ่อแม่ การถูกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างพ่ีน้อง [2] 

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ Comparitech ได้ทำการรวบรวมสถิติการกลั่นแกล้งบนอินเตอร์เน็ตในช่วงระหว่างปี 
2561—2564 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ได้ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด 20,793 ครั้งใน 28 ประเทศ จากการสำรวจ 
เจาะจงกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 18-64 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา และบุคคลที่มอีาย ุ16-64 ปีในประเทศอื่นๆ 
พบว่า บุตรหลานของพวกเขาทั้งเคยถูกกลั่นแกล้ง (Bully) และกำลังถูกกลั่นแกล้ง (Bully) มาจนถึงปัจจุบัน 47.7% ของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 6-10 ปี 56.4% ของพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 11-13 ปี 59.9% ของพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 14-18 ปี และ 54.3% ของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 19 ปีขึ้นไป ให้ข้อมูลตรงกันว่า ลูกหลานของพวกเขาล้วนถูกกลั่นแกล้ง (Bully) ทั้งในโรงเรียนและ
โลกออนไลน์ เป็นผลให้ผู้ปกครองจำนวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกาเริ่มตระหนักถึงประสบการณ์เชิงลบที่เข้าขั้นเลวร้ายของ
บุตรหลาน ที่เกิดจากการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) และการโจมตีทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ 1 ใน 5 
ของการถูกกลั่นแกล้ง (Bully) เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย [3] และในประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ของเด็กไทย ติดอันดับ 2 ของโลก โดยพบว่าเด็กกว่า 91% เคยถูกกลั่นแกล้ง (Bully) 43 % คิดจะ
ตอบโต้เอาคืน เสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น นอกจากกลุ่มของเด็กและเยาวชนแล้ว รองลงมาคือ บุคคลในสังคมทุก
เพศทุกวัยถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) มูลเหตุการณ์ถูกกลั่นแกลั่นอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความเห็นต่างกันทางด้านการเมือง เพื่อนร่วมงาน การเข้าไปตอบหรือคอมเม้นที่ไม่เข้าตนหรืออยู่
ฝ่ายตนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแค่อ่านข้อความและมีการโต้ตอบกันและพาพรรคพวกเข้ามารุมด้วยการส่งข้อความต่างๆเพื่อสร้าง
ความเสียหาย เสียชื่อเสียง สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ เหล่านี้ล้วนเป็นมูลเหตุให้เกิดการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์  
ปัญหาของบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ในปัจจุบันหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงปัญหา
เล็กน้อยนั้น แต่สำหรับ ผู้ที่ถูกกระทำซ้ำ ๆ อาจเกิดความรู้สึกเศร้า เสียใจ มีปมด้อย และเมื่อความรู้สึกนั้นถูกสั ่งสมเป็น
เวลานาน อาจเกิดการกระทำบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากผู้ถูกกลั่นแกล้ง (Bully) เป็นเด็กและเยาวชนที่อาจจะมี
สภาวะหรือการควบคุมทางอารมณ์น้อยกว่าผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความอับอายจากพฤติกรรมต่างๆ 
ทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการประจาน การล้อเลียน ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า รู้สึกแปลกแยก
ทางสังคม รู้สึกขาดที่พึ่ง และหากไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ อันนำอาจไปสู่การฆ่าตัวตาย 

 

หรือการตอบโต้ในรู้แบบที่รุนแรงได้ในที่สุด อีกทั้งในโลกออนไลน์นั้น ผู้รังแกไม่ได้เผชิญหน้ากับเหยื่อจริง ๆ จึงสามารถเกดิขึ้น
ได้ตลอดทั้ง 24 ช่ัวโมง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยก็ยัง ไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อบุคคล จากการถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Cyber Bullying) มีเพียงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 393 ที่นำมาปรับบังคับใช้เพื่อลงโทษทาง
อาญากับพฤติกรรมของผู้กระทำต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์เท่าน้ัน แม้ว่าการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 มาตรา 14 (1) (4) กำหนด มาปรับใช้ในการลงโทษ การบังคับใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งผู้กระทำสามารถกระทำ
ผิดได้ง่าย แต่ส่งผลกระทบร้ายแรง และการเข้าถึงตัวผู้กระทำความผิดทำได้ยาก  

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber 
Bullying) และทบทวนวรรณกรรมจากกฎหมาย ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ ที่มีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองเป็น
การโดยเฉพาะ เพื่อนำมาสู่แนวทางปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในโลกออนไลน์เพื่อคุ้มครอง
บุคคลและป้องกันมิให้เกิดการกระทำจากการถูกกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

วิธีดำเนินการ  
งานวิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายไทย 3 ฉบับคือ              
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  และกฎหมายต่างประเทศ 3 ฉบับ ได้แก่ Intimate Images and Cyber-
protection Act 2017 ของร ัฐ Nova Scotia ประเทศแคนาดา  Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Enhancing Online Safety Act 2015 ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงหนังสือ ตำรา เอกสาร 
บทความทางวิชาการ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
ความหมายของ Cyber bullying จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber bullying) มี

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ อาทิเช่น 
Stom และ Strom (2005) ได้ให้ความหมายของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ไว้ว่าเป็นการใช้เครื ่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุกคาม หรือทำร้ายผู้อื่นผ่านช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์ เช่น อีเมล โทรศัพท์มือถือ ข้อความสั้น และห้อง
สนทนาออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย หวาดกลัว และรู้สึกสิ้นหวัง ในขณะที่ การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ หมายถึง การที่
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล (ผู้รังแก) ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต เช่น โทรศัพท์_มือถือ อีเมล หรือ
เว็บไซต์ต่างๆในการลงข้อความ หรือรูปภาพที่รุนแรง หยาบคาย ล้อเลียน อันเกี่ยวข้องกับ บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลที่ตกเป็น
เป้าหมายให้ปรากฏแก่สาธารณะ หรือส่งไปยังผู้ถูกรังแกโดยตรง [4] 

โนเซนทินี และคณะ (2010) อธิบายว่า cyberbullying คือการแสดงออกซึ่งความรุนแรงก้าวร้าวแบบใหม่ ผ่าน
ทางการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และสามารถเกิดขึ้นได้ข้ามประเทศ โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญคือ ต้องเป็นการกระทำที่
เกิดขึ้นโดยเจตนา มีลักษณะของการกระทำซ้ำ ภายใต้รูปแบบของความไม่เท่าเทียมกันทางอำนาจ รวมถึงมีลักษณะของความ
เป็นนิรนามของผู้ที่มีพฤติกรรมรังแกผู้อื่น และต้องมีการแสดงความรุนแรงน้ันในลักษณะที่เป็นสาธารณะ[5] 

ราชบัณฑิตสภา ให้คำนิยาม Cyberbully ว่าคือ "การระรานทางไซเบอร์" หมายถึง การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่า
ว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์[6]  
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการกลัน่แกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying)  

1. พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ Intimate Images and Cyber-protection Act 2017 ของรัฐ Nova 
Scotia ประเทศแคนาดา ประกอบด้วย 29 มาตรา โดยปรากฏวัตถุประสงค์ ใน มาตรา 2(a) เพื่อสร้างการเยียวยาทางแพ่ง 
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และเพื่อยับยั้งป้องกันการเผยแพร่ภาพใกล้ชิดที่ไม่เหมาะสม (b) เพื่อรักษาและปกป้องเสรีภาพพื้นฐานของความคิด ความเช่ือ 
การแสดงความคิดเห็น และได้มีการกำหนดบทนิยามศัพท์ ไว้ใน มาตรา 3(c) ว่า "การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หมายถึง การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง หรือโดยอ้อมซึ่งเป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น สุขภาพหรือ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่บุคคลอื่น โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลอื่น หรือเสี่ยงที่จะ
เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น " และในมาตรา 6 กำหนดให้ ผู้เสียหายหรือญาติมีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งให้ศาลคำสั่งคุ้มครอง 
รวมทั้งเรียค่าเสียหายจากผู้กระทำการกลั่นแกล้งรังแก ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควร ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครอง เช่น ห้ามผู้
ถูกร้องเรียนกระทำการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ ห้ามผู้ถูกร้องเรียนติดต่อสื่อสารกับผู้เสยีหายหรอืบุคคลที่กำหนด อายัดหรือยึด
อุปกรณ์สื่อสาร ห้ามผู้ถูกร้องเรียนใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ เป็นต้น อีกทั้งมาตรา 12 ได้ให้ ให้อำนาจ
รัฐมนตรีในการจัดตั้งหรือแต่งตั้งหน่วยงาน Cyber Scan ทำหน้าที่ในด้านการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ได้มุ่งเน้นด้าน
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายต่อปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแทนก าร
สืบสวนสอบสวนแก่ผู้เสียหายจากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ 

2. พระราชบัญญัติการป้องกันการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตราขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกันและคุ้มครองเด็กผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมิให้ตกเป็นเครื่องมือของการถูกกลั่น
แกล้งในลักษณะต่าง ๆสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กฎหมายกำหนดองค์ประกอบความผิดใน ‘‘881. “ผู้ใดส่ง
การสื่อสารระหว่างรัฐ หรือระหว่างประเทศด้วยเจตนาในการบังคับ ขู่เข็ญข่มขู่ รบกวนหรือก่อให้เกิดความเศร้าเจ็บปวดทาง
อารมณ์ต่อผู้อื่น โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ และรุนแรงดังกล่าว ผู้นั้นกระทำผิดฐานกลั่น
แกล้งรังแกทางออนไลน์ ต้องระวางโทษปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ”แต่ในระดับรัฐบาลกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ 

3. พระราชบัญญัติความปลอดภัยในโลกออนไลน์  Enhancing Online Safety Act 2015 ของประเทศออสเตรเลีย 
ประกอบด้วย 10 หมวด 108 มาตรา โดยใน มาตรา 5 ได้กำหนดองค์ประกอบของความผิดไว้ว่า “การกลั่นแกล้งรังแกทางไซ
เบอร์ที่เหยื่อเป็นเด็กชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะ คือการกระทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้อหาในการกระทำมีผลกระทบต่อเด็กชาวออสเตรเลียอย่างร้ายแรง ด้วยวิธีการข่มขู่ 
คุกคาม ทำให้เกิดความหวาดกลัว รังควาน หรือทำให้อับอาย อันเป็นผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม” และในหมวด 4 ได้
กำหนดเกณฑ์อายุในการคุ้มครองต่อเด็กและเยาวชน ไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี เฉพาะกรณีที่เป็นเด็กชาว
ออสเตรเลียที่มีถิ่นพานักในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น อีกทั้งได้กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไว้ใน  Part 9 Disclosure of 
information โดยมี คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Safety Commissioner) มีหน้าที่ในการรับ
รายงานการละเมิด ประสานงานความช่วยเหลือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ถอดหรือลบข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นการกลั่นแกล้ง
รังแกออนไลน์ ซึ่งมีเหยื่อเป็นเด็กชาวออสเตรเลียออกจากระบบ  
 เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying)
เด็กและเยาวชน ทางสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและอาจนำมาปรับใช้ได้ ดังนี ้

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ช่ือเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท” แต่ในบางครั้งการส่งข้อความผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ไลน์ (Line) หรือกล่องข้อความของเฟสบุค (Facebook Messenger) สามารถที่จะส่ง
ข้อความไปยังบุคคลนั้นโดยตรงโดยที่ไม่มีบุคคลที่สามรู้เห็นจึงอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้ แต่หากมีการ
เผยแพร่ข้อความกลั่นแกล้งรังแกในหน้าหลักของเฟสบุคหรือในกลุ่มไลน์ ซึ่งมีบุคคลที่สามรู้เห็น ก็อาจจะนำมาตรา 326 มาปรับ
ใช้ในการลงโทษได้ ถ้าเข้าองค์ประกอบอื่น ๆ ครบถ้วน และมาตรา 392 “ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความ หวาดกลัว หรือ ความตกใจ 
โดยการขู่เข็ญ” แต่การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หลายกรณีอาจเป็นเพียงการใช้ถ้อยคำ ข้อความ หรือภาพ ที่ทำให้ผู้ถูกกลั่น
แกล้งรังแกรู้สึกเสียใจหรือวิตกกังวล จึงอาจจะยังไม่เข้าองค์ประกอบถึงขั้นเป็นการขู่เข็ญทำให้ผู ้ถูกกลั่นแกล้งรังแกรู ้สึก
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และเพื่อยับยั้งป้องกันการเผยแพร่ภาพใกล้ชิดที่ไม่เหมาะสม (b) เพื่อรักษาและปกป้องเสรีภาพพื้นฐานของความคิด ความเช่ือ 
การแสดงความคิดเห็น และได้มีการกำหนดบทนิยามศัพท์ ไว้ใน มาตรา 3(c) ว่า "การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หมายถึง การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง หรือโดยอ้อมซึ่งเป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น สุขภาพหรือ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่บุคคลอื่น โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลอื่น หรือเสี่ยงที่จะ
เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น " และในมาตรา 6 กำหนดให้ ผู้เสียหายหรือญาติมีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งให้ศาลคำสั่งคุ้มครอง 
รวมทั้งเรียค่าเสียหายจากผู้กระทำการกลั่นแกล้งรังแก ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควร ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครอง เช่น ห้ามผู้
ถูกร้องเรียนกระทำการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ ห้ามผู้ถูกร้องเรียนติดต่อสื่อสารกับผู้เสยีหายหรอืบุคคลที่กำหนด อายัดหรือยึด
อุปกรณ์สื่อสาร ห้ามผู้ถูกร้องเรียนใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ เป็นต้น อีกทั้งมาตรา 12 ได้ให้ ให้อำนาจ
รัฐมนตรีในการจัดตั้งหรือแต่งตั้งหน่วยงาน Cyber Scan ทำหน้าที่ในด้านการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ได้มุ่งเน้นด้าน
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายต่อปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแทนก าร
สืบสวนสอบสวนแก่ผู้เสียหายจากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ 

2. พระราชบัญญัติการป้องกันการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตราขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกันและคุ้มครองเด็กผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมิให้ตกเป็นเครื่องมือของการถูกกลั่น
แกล้งในลักษณะต่าง ๆสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กฎหมายกำหนดองค์ประกอบความผิดใน ‘‘881. “ผู้ใดส่ง
การสื่อสารระหว่างรัฐ หรือระหว่างประเทศด้วยเจตนาในการบังคับ ขู่เข็ญข่มขู่ รบกวนหรือก่อให้เกิดความเศร้าเจ็บปวดทาง
อารมณ์ต่อผู้อื่น โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ และรุนแรงดังกล่าว ผู้นั้นกระทำผิดฐานกลั่น
แกล้งรังแกทางออนไลน์ ต้องระวางโทษปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ”แต่ในระดับรัฐบาลกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ 

3. พระราชบัญญัติความปลอดภัยในโลกออนไลน์  Enhancing Online Safety Act 2015 ของประเทศออสเตรเลีย 
ประกอบด้วย 10 หมวด 108 มาตรา โดยใน มาตรา 5 ได้กำหนดองค์ประกอบของความผิดไว้ว่า “การกลั่นแกล้งรังแกทางไซ
เบอร์ที่เหยื่อเป็นเด็กชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะ คือการกระทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้อหาในการกระทำมีผลกระทบต่อเด็กชาวออสเตรเลียอย่างร้ายแรง ด้วยวิธีการข่มขู่ 
คุกคาม ทำให้เกิดความหวาดกลัว รังควาน หรือทำให้อับอาย อันเป็นผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม” และในหมวด 4 ได้
กำหนดเกณฑ์อายุในการคุ้มครองต่อเด็กและเยาวชน ไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี เฉพาะกรณีที่เป็นเด็กชาว
ออสเตรเลียที่มีถิ่นพานักในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น อีกทั้งได้กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไว้ใน  Part 9 Disclosure of 
information โดยมี คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Safety Commissioner) มีหน้าที่ในการรับ
รายงานการละเมิด ประสานงานความช่วยเหลือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ถอดหรือลบข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นการกลั่นแกล้ง
รังแกออนไลน์ ซึ่งมีเหยื่อเป็นเด็กชาวออสเตรเลียออกจากระบบ  
 เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying)
เด็กและเยาวชน ทางสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและอาจนำมาปรับใช้ได้ ดังนี ้

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสีย
ช่ือเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท” แต่ในบางครั้งการส่งข้อความผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ไลน์ (Line) หรือกล่องข้อความของเฟสบุค (Facebook Messenger) สามารถที่จะส่ง
ข้อความไปยังบุคคลนั้นโดยตรงโดยที่ไม่มีบุคคลที่สามรู้เห็นจึงอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้ แต่หากมีการ
เผยแพร่ข้อความกลั่นแกล้งรังแกในหน้าหลักของเฟสบุคหรือในกลุ่มไลน์ ซึ่งมีบุคคลที่สามรู้เห็น ก็อาจจะนำมาตรา 326 มาปรับ
ใช้ในการลงโทษได้ ถ้าเข้าองค์ประกอบอื่น ๆ ครบถ้วน และมาตรา 392 “ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความ หวาดกลัว หรือ ความตกใจ 
โดยการขู่เข็ญ” แต่การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์หลายกรณีอาจเป็นเพียงการใช้ถ้อยคำ ข้อความ หรือภาพ ที่ทำให้ผู้ถูกกลั่น
แกล้งรังแกรู้สึกเสียใจหรือวิตกกังวล จึงอาจจะยังไม่เข้าองค์ประกอบถึงขั้นเป็นการขู่เข็ญทำให้ผู ้ถูกกลั่นแกล้งรังแกรู ้สึก

 

หวาดกลัวหรือตกใจ และยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ และมาตรา 393 กำหนดว่า “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการ
โฆษณาต้องระวางโทษ…” แต่การที่จะปรับเป็นความผิดตามมาตรา 393 ได้นั้น ต้องเป็นการกระทำ “ซึ่งหน้า” ดังนั้น การด่า
กันโดยห่างระยะทาง เช่น การเขียน จดหมาย หรือการโทรศัพท์ด่ากัน แม้จะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถเห็นหน้าได้ก็ไม่ใช่การดู
หมิ่น ซึ่งหน้าตามมาตรา 393 จึงไม่อาจปรับใช้กับการการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่เป็นการส่งข้อความโดย
ระยะห่าง เช่น การส่งข้อความกลั่นแกล้งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ [7] 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดี อนามัย ก็ดีเสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมดิ 
จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” แม้ในบางกรณีการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ อาจปรับใช้มาตรา 420 ได้ หากได้
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งเสียหาย แต่ความเสียหายท่ี เกิดขึ้นจากการโดนการกลั่นแกล้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ มักเป็นความเสียหายทางจิตใจ ที่ไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้แน่นอน จึงไม่ใช่ความหมายปกติของความเสียหาย
เพราะไม่ได้มีการลดน้อยถอยลงในเชิงทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจ จึงจำกัดไว้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้อง
ให้เท่าน้ัน  กล่าวได้ว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมาย จึงไม่อาจเรียกร้องเป็นตัว
เงินได้ได้ เพราะไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติให้สิทธิเรียกค่าเสียหายในเรื่องนี้ได้ และมาตรา 423 “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าว
แพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นท่ีเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทาง
ทำมาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ...” กล่าวหรือไขข่าว หมายถึง การแสดงข้อความให้บุคคลที่สามทราบ การ
กล่าว คือ พูดเอง การไขข่าว คือ ฟังจากคนอื่นแล้วไปแพร่ต่อ จะเป็นด้วยถ้อยคำพูด คำที่เขียน ด้วยกิริยาอาการด้วยวิธีอื่น 
หรือโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ฯลฯ ข้อความที่ฝ่าฝืนต่อความจริง หากผู้กลั่นแกล้งออนไลน์ได้ส่งข้อความผ่านเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือโพสต์ข้อความออนไลน์โดยใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือถ้อยคำเปรียบเทียบซึ่งไม่ใช่ข้อความอันฝ่าฝืนต่อ
ความเป็นจริงตามมาตรา 423 ก็ไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรานี้ เช่น การที่โจทก์กล่าวเปรียบเทียบจำเลยว่าเหมือนสัตว์ แม้
เป็นการกล่าวกระทบถึงจำเลย แต่ก็ไม่ใช่การนำความเท็จหรือข้อความที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวจำเลยมากล่าว จึงไม่เป็นการ
ละเมิดตามมาตรา 423 ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 891/2557  คำกล่าวของจำเลยที่ 1 ตามคำฟ้องที่ว่า  “พวกมันมีเหี้ย 
7 ตัว”  หรือ  “มันเป็นสามานย์”  แม้เป็นการกล่าวกระทบถึงโจทก์ทั้งเจ็ด  แต่ก็ไม่ใช่การนำความเท็จหรือข้อความที่ไม่เป็น
ความจริง เกี่ยวกับตัวโจทก์ทั้งเจ็ดมากล่าว  หากแต่เป็นการด่าโจทก์ทั้งเจ็ด ด้วยความรู้สึกเกลียดชังว่าโจทก์เป็นคนไม่ดี  โดย
เปรียบเทียบเหมือนสัตว์ ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงมากล่าว จำเลยที่ 1  จึงไม่ได้กล่าวหรือไขข่าว
แพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423[8] 

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 14 (1) (4) มาตรา 14 (1) “ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 
อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” ข้อมูลหลอกลวง ตาม มาตรา 14 (1) เป็นการนำ
ข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนต่อความเป็นจริง หรือปลอมท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ โดย
มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
14(1) สามารถปรับใช้กับการกลั่นแกล้งออนไลน์ได้เฉพาะใน กรณีที่ผู้กลั่นแกล้งได้นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน ปลอม
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จ ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกลั่นแกล้งเท่านั้น หากผู้กลั่นแกล้ง
ออนไลน์ได้นำ ข้อมูลที่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไมส่ามารถปรบัใช้มาตรานี้ได ้หรืออาจปรับใช้ไดก้ับ มาตรา 14(4) 
“นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ ” ข้อมูลลามก และเป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ ตามมาตรา 14 (4) กรณีนี้เกิดขึ้นมาก คือการส่งภาพลามก
อนาจาร ภาพโป๊ เปลือย ไปให้เวปไซด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ภาพลามกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ด้วย แต่สำหรับการกระทำความผิดตามมาตรา 14 (4) นี้กำหนดความผิดเพียงแต่การ
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นำเข้าก็ผิดแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาว่าต้องเผยแพร่ให้แก่ประชาชนหรือไม่ เพราะเพียงนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์และเป็น
ระบบท่ีคนสามารถเข้าถึงได้ก็ผิดตามมาตรานี้แล้วลามก แต่ทั้งนี้ มาตรา 14(4) นี้ไม่ครอบคลุมกรณีที่ผู้กลั่นแกล้งได้นำภาพหรือ
วิดีโออันมีลักษณะ ลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
ปรับใช้มาตราต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถปรับใช้
กับการกลั่นแกล้งออนไลน์ได้ในทุกกรณีหรือทุกลักษณะ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา การกลั่น
แกล้งออนไลน์โดยตรง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การปลอมหน้า
เว็บไซต์ให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้ หรือท่ีเรียกว่า Phishing [9] 

และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่านักวิจัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Cyber Bullying) และได้ให้ความเห็นไว้ดังน้ี 

ฟ้าใส สามารถ  , คณาธิป ทองรวีวงศ์ (2564) [10]ให้ความเห็นว่า ในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปัจจุบันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ระดับมลรัฐจำนวนทั้งสิ้น 22 มลรัฐ และมลรัฐ Nova Scotia มี
กฎหมาย Cyber-safety Act 2013 สำหรับในประเทศไทยนั ้น กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องที ่ส ุด มีทั ้งส ิ ้น 3 ฉบับ ได้แก่ 1) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และ 3)ประมวลกฎหมายอาญา โดยประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายสำคัญในการปรามผู้กระทำผิด 
แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งออนไลน์โดยเฉพาะ แต่มีฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง และอาจนำมาปรับใช้ได้ คือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งการกลั่นแกล้งเด็กออนไลน์ จะเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา 328 จึง
เห็นสมควรให้มีกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษในการคุ้มครองเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยระบุลักษณะความผิดและฐานความผิด รวมทั้งระดับอายุของผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง
และผู้กระทำผิดตาม กฎหมายฉบับนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดได้หวาดกลัวต่อโทษทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น 

วรณัน ดาราพงษ์ (2564) [11]ให้ความเห็นว่า ควรเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
ทางไซเบอร์แยกออกเป็นหนึ่งฉบับ ประเทศไทยจำต้องมีการพิจารณาตีความปรับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปัญหาที่
เกิดขึ้นยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนรับรองคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นหลักการ
พื้นฐานความผิดอยู่แล้ว และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 นั้น มีวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายอันมีลักษณะควา มผิดที่จะ
นำไปสู่อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีลักษณะผลกระทบต่อประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง หรือเป็น
ปัญหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจะปรับใช้ได้ ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะขึ้นเพื่อกาหนดเนื้อหาเรื่องบทนิยามศัพท์ ฐานความผิด เกณฑ์อายุเด็กและเยาวชนท่ีพึงได้รับความคุ้มครอง อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างแน่นอนชัดเจน  

ดวงเด่น นาคสีหราช (2562) [12]ให้ความเห็นว่า กฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ยังไม่เพียงพอในการป้องกันและควบคุม
การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตจึงควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายหรือตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้มี
กฎหมายสำหรับการบังคับใช้บังคับกับความผิดลักษณะเฉพาะได้และสามารถเยียวยาผู้ถูกกลั่นแกล้งรังแกอย่างเหมาะสมไม่ว่า
ทางกายหรือจิตใจและควบคุมการกระทำของผู้กระทำความผิดเช่นว่านั้น งดเว้นการกระทำ และจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากมี
การกระทำความผิดซํ้า รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีอยู่ เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) มีความรู้และความชำนาญเพื่อให้มีบทบาทหลักในการป้องกันและควบคุมการ
กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้มีอำนาจในการใช้บังคับกฎหมายขยายไปถึงการกลั่นแกล้งรังแก
ทางคอมพิวเตอร์ด้วย  

คณุตม์เชษฐ์ นพภาลัย(2560) [13]ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการ
รังแกทางสื่อสังคมออนไลน์ มีเพียงกฎหมายอาญามาตรา 326 มาตรา 328 และมาตรา 393 ที่สามารถนำมาปรับใช้ลงโทษ
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นำเข้าก็ผิดแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาว่าต้องเผยแพร่ให้แก่ประชาชนหรือไม่ เพราะเพียงนำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์และเป็น
ระบบท่ีคนสามารถเข้าถึงได้ก็ผิดตามมาตรานี้แล้วลามก แต่ทั้งนี้ มาตรา 14(4) นี้ไม่ครอบคลุมกรณีที่ผู้กลั่นแกล้งได้นำภาพหรือ
วิดีโออันมีลักษณะ ลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ
ปรับใช้มาตราต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถปรับใช้
กับการกลั่นแกล้งออนไลน์ได้ในทุกกรณีหรือทุกลักษณะ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา การกลั่น
แกล้งออนไลน์โดยตรง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การปลอมหน้า
เว็บไซต์ให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้ หรือท่ีเรียกว่า Phishing [9] 

และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่านักวิจัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Cyber Bullying) และได้ให้ความเห็นไว้ดังน้ี 

ฟ้าใส สามารถ  , คณาธิป ทองรวีวงศ์ (2564) [10]ให้ความเห็นว่า ในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปัจจุบันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ระดับมลรัฐจำนวนทั้งสิ้น 22 มลรัฐ และมลรัฐ Nova Scotia มี
กฎหมาย Cyber-safety Act 2013 สำหรับในประเทศไทยนั ้น กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องที ่ส ุด มีทั ้งส ิ ้น 3 ฉบับ ได้แก่ 1) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และ 3)ประมวลกฎหมายอาญา โดยประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายสำคัญในการปรามผู้กระทำผิด 
แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งออนไลน์โดยเฉพาะ แต่มีฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง และอาจนำมาปรับใช้ได้ คือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งการกลั่นแกล้งเด็กออนไลน์ จะเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา 328 จึง
เห็นสมควรให้มีกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษในการคุ้มครองเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยระบุลักษณะความผิดและฐานความผิด รวมทั้งระดับอายุของผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง
และผู้กระทำผิดตาม กฎหมายฉบับนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดได้หวาดกลัวต่อโทษทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น 

วรณัน ดาราพงษ์ (2564) [11]ให้ความเห็นว่า ควรเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก
ทางไซเบอร์แยกออกเป็นหนึ่งฉบับ ประเทศไทยจำต้องมีการพิจารณาตีความปรับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปัญหาที่
เกิดขึ้นยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนรับรองคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นหลักการ
พื้นฐานความผิดอยู่แล้ว และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 นั้น มีวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายอันมีลักษณะควา มผิดที่จะ
นำไปสู่อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มีลักษณะผลกระทบต่อประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง หรือเป็น
ปัญหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจะปรับใช้ได้ ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะขึ้นเพื่อกาหนดเนื้อหาเรื่องบทนิยามศัพท์ ฐานความผิด เกณฑ์อายุเด็กและเยาวชนท่ีพึงได้รับความคุ้มครอง อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างแน่นอนชัดเจน  

ดวงเด่น นาคสีหราช (2562) [12]ให้ความเห็นว่า กฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ยังไม่เพียงพอในการป้องกันและควบคุม
การกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตจึงควรมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายหรือตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้มี
กฎหมายสำหรับการบังคับใช้บังคับกับความผิดลักษณะเฉพาะได้และสามารถเยียวยาผู้ถูกกลั่นแกล้งรังแกอย่างเหมาะสมไม่ว่า
ทางกายหรือจิตใจและควบคุมการกระทำของผู้กระทำความผิดเช่นว่านั้น งดเว้นการกระทำ และจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากมี
การกระทำความผิดซํ้า รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีอยู่ เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) มีความรู้และความชำนาญเพื่อให้มีบทบาทหลักในการป้องกันและควบคุมการ
กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้มีอำนาจในการใช้บังคับกฎหมายขยายไปถึงการกลั่นแกล้งรังแก
ทางคอมพิวเตอร์ด้วย  

คณุตม์เชษฐ์ นพภาลัย(2560) [13]ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการ
รังแกทางสื่อสังคมออนไลน์ มีเพียงกฎหมายอาญามาตรา 326 มาตรา 328 และมาตรา 393 ที่สามารถนำมาปรับใช้ลงโทษ

 

ผู้กระทำความผิด หากแต่บทลงโทษนั้นไม่รุนแรงพอที่จะยับยั้งหรือปราบปรามผู้กระทำความผิด นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 16 แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงการ
กระทำความผิดในลักษณะของการรังแกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่สามารถเอาความผิดกับผู้กระทำผิดได้โดยตรง 
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีรูปแบบที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บทบัญญัติ
กฎหมายไทยยังไม่สามารถปรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได ้ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวข้องลงโทษ
ผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดทั้งตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับรวมกัน แต่เพื่อให้กฎหมาย มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการแก้ไขบทลงโทษท่ีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 

  ณชรต อิ่มณะรัญ ,  รัชชา สถาพรพงษ์(2563) [14]ให้ความเห็นว่า เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประทุษร้ายบนโลกไซเบอร์คือการไม่มีบทกฎหมายเป็นการเฉพาะ กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่บังคับใช้ได้ได้แก่ ประมวล
กฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานดูหมิ่น ความผิดฐานละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ แต่กฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เพียงพอในการป้องกันและควบคุมการ
ประทุษร้ายบนโลกไซเบอร์เนื่องจากไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการทำผิดในหลาย ๆ กรณี ดังนั้นผู้เขียนจึงขอใหแ้ก้ไขหรือเพิ่มเติม
กฎหมายหรือตราเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้มีกฎหมายสำหรับบังคับใช้กับความผิดลักษณะเฉพาะได้ และสามารถ
เยียวยาผู้ถูกกลั่นแกล้งทั้งทางกายหรือจิตใจและควบคุมการกระทำของผู้กระทาความผิดเช่นว่านั้น ให้งดเว้นการกระทำและ
จะต้องรับโทษหนักขึ้นหากมีการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีอยู่มีบทบาทหลักในการ
ป้องกันและควบคุมการกระทำความผิดทางโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

นาจรีย์ ชยะบุตร , ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ (2560) [15]ให้ความเห็นว่า ในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการข่มเหงรังแก ผู้เขียนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ประการ ดังนี้ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการ
กระทำผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยให้เพิ ่มเติมบทนิยามในส่วนของการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันเป็น
องค์ประกอบหลักของความผิดที่มีลักษณะเป็นการข่มเหงรังแกออนไลน์ 2. การตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะฉบับใหม่ ให้มี
การกำหนดคำนิยามที่ครอบคลุมในส่วนของการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการข่มเหง
รังแกออนไลน์ รวมทั้งกำหนดให้ คำสั่งหรือคาพิพากษาของศาล ต้องมีส่วนสำคัญ 2 ประการคือ  1) การแก้ไขปัญหา เช่น มี
คำสั่งให้ลบหรือเพิกถอนข้อความหรือข้อมูลอันเป็นความผิดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) การเยียวยาความเสียหาย ให้ศาล
กำหนดค่าเสียหายตามความร้ายแรงของพฤติการณ์ของจำเลย โดยกไหนดเป็นโทษปรับที่จำเลยต้องชำระต่อศาล และกำหนด
เป็นค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชำระให้แก่โจทก์หรือผู้เสียหายตามความเหมาะสม 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) พบว่าเป็นปรากฏการณ์

การกระทำความผิดที่ลักษณะดูคล้ายว่าไม่มีความรุนแรง เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน แต่ 
สามารถสร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ถูกกลั่นแกล้งรังแกเป็นอย่างมากดังปรากฏให้เห็นได้ในงานวิจัย ที่
นักวิจัยต่างให้ความสำคัญ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) โดยเทียบเคียงกับหลายๆประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนนาดา และ
ประเทศออสเตรเลีย ท่ีต่างมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyber Bullying) 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการร้องทุกข์ของทหาร เนื่องจากกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ยังไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แห่งการร้องทุกข์เอาไว้อย่างชัดเจน และยังมีบาง
บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของผู้ใช้สิทธ์ิร้องทุกข์โดยไม่มีเหตุจำเป็น อีกทังยังไม่มีบทบัญญัติใดท่ีมาคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ให้สามารถ
ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวได้โดยไม่การโดนกั่นแกล้ง ซึ่งส่งผลให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มั่นใจต่อช่องทางการร้องทุกข์ที่
กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ และหาวิธีระบายความทุกข์ร้อนเหล่านั้นด้วยวิธีการก่อเหตุรุนแรงเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงความอึด
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รับความเป็นธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 เรื่อง
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Measures for all complaints of military 

Fareed Yemnong,  Jidapa Pornying  

Abstract 

This research paper aims to study legal issues related to the military grievance system, as the Military 
Disciplinary Act of 1933 has not explicitly defined the rules of grievances. And there are some provisions that 
restrict the rights of users to plead guilty without reason. There is no provision that protects users from pleading 
guilty to the right to plead guilty without being bullied. As a result, unjust soldiers are unconvinced by the 
grievance channels that the law has set out and find ways to vent those sufferings through violent acts in order 
to keep society from being uncomfortable within their hearts. As a result, many innocent people have come to 
an end or suffer from the venting of such unjust military suffering. The investigators have therefore 
recommended an amendment to the Military Disciplinary Act B.E. 2433 (1933), Section 4 of the Grievance 
Method. Guidelines or circumstances in which subordinates or lesser ranks can complain, eliminating statements 
that are unnecessarily restricting the rights of the complainant and adding statements encouraging the claimant 
to actually use the grievance channel, additional provisions that protect the complainant. 

Keywords: Complain, Military fficials 
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บทนำ 

สังคมทหารเป็นสังคมที่เปี่ยมล้นไปด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัด การบังคับบัญชาที่เด็ดขาดทั้งในยามปกติและในยามการ
ศึกสงคราม เนื่องจากทหารเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้จับถืออาวุธทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติจากอริราชศัตรู 
ขจัดภัยคุกคามให้หมดสิ้นไปจากราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้จับถืออาวุธจะสามารถกระทำความผิดได้โดยง่ายกวา่บุคคล
ทั่วไป หากปราศจากการดำรงอยู่ในระเบียบวินัย สำหรับการบังคับบัญชานั้น หมายถึง อำนาจปกครอง ควบคุมดูแล และสั่งการให้
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของตนโดยเรียกผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้นว่า “ผู้บังคับบัญชา” และเรียกผู้อยู่ใต้อำนาจ
ปกครอง ควบคุมดูแล และสั่งการนั้นว่า “ผู้ใต้บังคับบัญชา” ในทางทหารถือว่าการบังคับบัญชาคือ อำนาจหน้าที่ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ทหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาศัยยศหรือตำแหน่งหน้าท่ีของตนสั่งการ กำกับดูแลให้ภารกิจท่ีรับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้
ตามความมุ่งหมายของภารกิจนั้นๆ และกฎหมายพระราชบัญญัตวิ่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 จึงได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทหารมี
หน้าท่ีกวดขันระเบียบวินัยของทหารที่ตนบังคับบัญชาอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อพบว่าทหารผู้ใดกระทำผิดวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียม
ทหาร เช่น ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน ผู้บังคับบัญชาของทหารผู้นั้นก็มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่จะลงทันฑ์ด้วยตนเองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านอำนาจของฝ่ายตุลาการ ด้วยเหตุนี้ทหารจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถดั่งคำกล่าวที่ว่า คำสั่งของผู้บังคับบัญชาคือพรจากสวรรค์ รับคำสั่ง ทำทันที ทำให้ดีที่สุด 
อย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาทหารก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่อาจมีความเผลอเรอกระทำการอันไม่ยุติธรรม ทำผิดกฎหมาย 
หรือผิดแบบธรรมเนียมทหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไปบ้าง พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 จึงได้เปิดโอกาสให้ทหารผู้ซึ่ง
ถูกกระทำด้วยการอันไม่ยุติธรรม ผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร สามารถร้องทุกข์ได้ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด
ไว้  

ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ก็ตาม ปัจจุบันกลับพบว่าหลายๆเหตุการณ์
ที่ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ใช้ช่องทางร้องทุกข์ตามระเบียบที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร แต่กลับใช้
ช่องทางอื่นเพื่อหาทางทุเลาความเดือดร้อนแทน เช่น การร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม การโพสต์ข้อความลงสื่อโซเชี่ยลเพื่อระบาย
ความคับแค้นในใจ การก่อเหตุรุนแรงเพื่อให้สังคมรู้ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ตัวอย่างกรณีของ 2 ทหารเกณฑ์สังกัดค่ายทหาร
เสือราชินี หนีตายร้องศูนย์ดำรงธรรมระยองว่าถูกครูฝึกซ้อมปางตายเพื่อให้รับสารภาพว่าเอากัญชามาจากไหน หลังถูกจับว่า เสพ
กัญชาในค่าย โดยบิดามารดาของทหารเกณฑ์ทั้ง 2 บอกว่าจะลูกยอมรับผิดและยินดีรับโทษตามกฎ แต่ไม่ใช่มาซ้อมกันแบบนี้ และ
ในกรณีของ จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา ที่ได้ก่อเหตุยิงผู ้บังคับบัญชาของตัวเองเสียชีวิต เนื่องจากตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
ผู้บังคับบัญชาคนดังกล่าวกรณีเงินกู้เพื่อนำไปสร้างบ้าน และหลังจากนั้น จ.ส.อ.จักรพันธ์ ได้ก่อเหตุกราดยิงผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจากทั้ง 2 เหตุการณ์ที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทหารผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการ
กระทำของผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่น ไม่ได้ใช้ช่องทางร้องทุกข์ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 กำหนดให้    
ทำให้เป็นที่สังเกตว่าทหารผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอาจไม่มั่นใจต่อช่องทางการร้องทุกข์ตามกฎหมาย ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการร้องทุกข์ของทหาร และปัญหาที่ทำให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ใช้ช่องทางการร้อง
ทุกข์ที่กฎหมายกำหนดให้แก้ไขความทุกข์ร้อนต่างๆที่ตนได้รับ ซึ่งจากการศึกษาคว้าสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้    
3 ประการ คือ  1) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถร้องทุกข์
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ได้ไว้กว้างเกินไป 2) สิทธิต่างๆของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ร้องทุกข์นั้นถูกจำกัดมากจนเกินไปโดยไม่มีเหตุจำเป็น 3) พระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476 นี้ ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน จาก
ตำรา บทความวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรือข้อมูลในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทของทหารผู้ซึ่งถูกกระทำด้วยการอันไม่ยุติธรรม 
ผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร นำมาทำการสรุปสาระสำคัญ และทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และ
นำมาแสดงผลโดยการพรรณา และสรุปผลเสนอแนะ 

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย  

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหลักการพื้นฐานท่ีสำคัญของหลักนิติรัฐ การกระทำของรัฐทั้งหลายต้องดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับคุณค่าของสิทธิของประชาชนตามที่บทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งทหารนั้นถึงแม้จะมีสถานะเป็นข้าราชการของรัฐ 
แต่ก็มีอีกสถานะหนึ่งที่เป็นประชาชนคนหน่ึงในสังคม ฉนั้นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รัฐจะสามารถกระทำได้เฉพาะ
เมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนอนุญาตไว้เท่านั้น ทั้งนี้ตามหลักความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ มี ๓ ระดับ คือ  

๑. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เด็ดขาด หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่องค์กรของรัฐไม่สามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพนี้ได้ถือ
เป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อและนับถือศาสนา เป็นต้น  ถึงแม้ในการ
บังคับบัญชาทหารจำเป็นจะต้องกระทำอย่างเด็ดขาดแค่ใหนก็ตาม แต่เมื่อปรากฎชัดว่าภายใต้สภาวะการณ์ที่บ้านเมืองไม่ได้มีศึก
สงคราม ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องมีกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ทำให้การเกิดความยากลำบากในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
ร้องทุกข์ของทหาร 

๒. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการละเมิดของฝ่ายบริหารซึ่งการจะดำเนินการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้อง
กระทำโดยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยเจตจํานงของประชาชนหรือ ตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาหรือองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
เท่านั้น เช่น การเวนคืนที่ดินต้องกระทำโดยการตราพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน เนื่องจากเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นต้น แต่สำหรับ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 นั้น เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาและประกาศใช้มาเป็น
เวลานานแล้ว ซึ่งเจตจำนงของประชาชนในพุทธศรรตวรรษที่ 2400 กับเจตจำนงของประชาชนในยุคปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นการที่ยังคงบังคับใช้กฎหมายที่ตราขึ้นด้วยเจตจำนงของประชาชนเมื่อเกือบ 100 ปี ที่ผ่านมา กับประชาชนในยุคปจัจุบันนั้น 
ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  

๓. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกรณีที่มีการละเมิด เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากรัฐหรือจาก
เอกชนมิให้ถูกละเมิด โดยต้องมีการกำหนดโทษไว้หากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นท้ังทางแพ่งและอาญา และจะต้องมีองค์กรที่
ทำหน้าท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคือศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ให้การบังคับใช้
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ได้ไว้กว้างเกินไป 2) สิทธิต่างๆของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ร้องทุกข์นั้นถูกจำกัดมากจนเกินไปโดยไม่มีเหตุจำเป็น 3) พระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476 นี้ ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน จาก
ตำรา บทความวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรือข้อมูลในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทของทหารผู้ซึ่งถูกกระทำด้วยการอันไม่ยุติธรรม 
ผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร นำมาทำการสรุปสาระสำคัญ และทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และ
นำมาแสดงผลโดยการพรรณา และสรุปผลเสนอแนะ 

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย  

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหลักการพื้นฐานท่ีสำคัญของหลักนิติรัฐ การกระทำของรัฐทั้งหลายต้องดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับคุณค่าของสิทธิของประชาชนตามที่บทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งทหารนั้นถึงแม้จะมีสถานะเป็นข้าราชการของรัฐ 
แต่ก็มีอีกสถานะหนึ่งที่เป็นประชาชนคนหน่ึงในสังคม ฉนั้นการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รัฐจะสามารถกระทำได้เฉพาะ
เมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนอนุญาตไว้เท่านั้น ทั้งนี้ตามหลักความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการละเมิดของรัฐ ม ี๓ ระดับ คือ  

๑. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เด็ดขาด หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่องค์กรของรัฐไม่สามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพนี้ได้ถือ
เป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อและนับถือศาสนา เป็นต้น  ถึงแม้ในการ
บังคับบัญชาทหารจำเป็นจะต้องกระทำอย่างเด็ดขาดแค่ใหนก็ตาม แต่เมื่อปรากฎชัดว่าภายใต้สภาวะการณ์ที่บ้านเมืองไม่ได้มีศึก
สงคราม ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องมีกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ทำให้การเกิดความยากลำบากในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
ร้องทุกข์ของทหาร 

๒. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการละเมิดของฝ่ายบริหารซึ่งการจะดำเนินการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้อง
กระทำโดยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยเจตจํานงของประชาชนหรือ ตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาหรือองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
เท่านั้น เช่น การเวนคืนที่ดินต้องกระทำโดยการตราพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน เนื่องจากเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นต้น แต่สำหรับ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 นั้น เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาและประกาศใช้มาเป็น
เวลานานแล้ว ซึ่งเจตจำนงของประชาชนในพุทธศรรตวรรษที่ 2400 กับเจตจำนงของประชาชนในยุคปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นการที่ยังคงบังคับใช้กฎหมายที่ตราขึ้นด้วยเจตจำนงของประชาชนเมื่อเกือบ 100 ปี ที่ผ่านมา กับประชาชนในยุคปจัจุบันนั้น 
ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  

๓. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกรณีที่มีการละเมิด เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากรัฐหรือจาก
เอกชนมิให้ถูกละเมิด โดยต้องมีการกำหนดโทษไว้หากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นท้ังทางแพ่งและอาญา และจะต้องมีองค์กรที่
ทำหน้าท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคือศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ให้การบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทีอ่งค์กรทางทหารมีกฎหมายที่เข้มงวดเป็นเครื่องมือในกวดขันวินัยของบุคลากรในองค์กร
นั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นจะต้องมีระบบการร้องทุกข์ที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมสามารถใช้เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพของทหาร 

รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว้ให้แก่ประชาชนและกำหนดให้รัฐ จะต้องเคารพ
และให้การคุ้มครองในฐานะที่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยตรง แต่ในขณะที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ให้สิทธิและ
เสรีภาพกบประชาชนมากมาย ก็เกิดมีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ 
มีสิทธิและเสรีภาพอย่างไรบ้าง ซึ่งจะกล่าวในส่วนของสิทธิและเสรีภาพของทหารผู้ซึ่งเป็น ข้าราชการจะเป็นบุคคลที่มี 2 สถานะอยู
ในคนเดียวกัน คือ สถานะหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคม และสถานะที่สองเป็นข้าราชการของรัฐ หากจะพูดถึงสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทหารก็เปรียบเสมือนประชาชนทั่วไป ก็สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบบุคคลทั่วไปพึงมีและกระทำได้ 
รวมทั้งยังต้องส่งเสริมให้เขาเหล่านั้น สามารถเข้าถึงและใช้สิทธินั้นได้อยางเต็มท่ี  แต่ถ้าพูดถึงในฐานะข้าราชการ การใช้สิทธิและ
เสรีภาพก็จะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป อาจถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ข้าราชการใช้
สิทธิและเสรีภาพ จึงต้องใช้หรือกระทำด้วยความระมัดระวังมากขึ้น หรือเป็นพิเศษไปกว่าที่ได้ดำเนินการหรือท่ีกระทำอยูเ่ดิมในเรือ่ง
สิทธิ และเสรีภาพของข้าราชการนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคท้าย ได้บัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่า บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรของ
รัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบบุคคลทั่วไป เว้นแต่ ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินัย 
หรือ จริยธรรม ทว่าแม้รัฐธรรมนูญจะให้อำนาจในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อใช้บริหารจัดการบุคคลซึ่งเข้ารับ
ราชการก็ตาม แต่การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไวด้ังนี้ 
  1.การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ   
  2.ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 

3.กฎหมายดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
4.กฎหมายดังกล่าวท่ีตราขึ้นจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคลลไม่ได ้

  5.การตรากฎหมายดังกล่าวนั้น ตอ้งระบุเหตผุลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรภีาพไว้ด้วย 

ซึ่งในเรื่องของการร้องทุกข์นั้นถือเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรจะต้องจะต้องจัดทำให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม ถึงแม้จะเป็นองค์กรทหารที่ต้องดำรงอยู่ในระเบียบวินัยที่เคร่งครัดอยู่
เสมอก็ตาม แต่การปิดกั้นเสรีภาพในการร้องทุกข์ของทหารโดยที่ไม่ได้อยู่ในสถาการณ์ของปฏิบัติการทางทหารนั้น ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีไม่อาจยอมรับได้ 

สิทธิและเสรีภาพในด้านการแสดงออกของทหาร  

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก ถือเป็นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศเป็น
สิทธิที่เราสามารถที่จะแสดงออก หรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็นด้วยการพูด การแสดงท่าทาง หรือการสื่อสารด้วย



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

930

ตัวหนังสือไม่ว่าจะในกระดาษ หรือในอินเตอร์เน็ต ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นคว้าการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิดความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ด้วย ดังนั้น
เสรีภาพในการแสดงออกของทหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล เนื่องจากให้เขาได้มีสทิธิ
เสรีภาพในการแสดงออกให้รู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมในองค์กร แต่หากจะจำกัดสิทธิในการแสดงออกก็ควรจะจำกัดสิทธิเฉพาะที่เป็น 
การปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญที่ต้องมีการออกกฎข้อบังคับจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของทหารเพื่อรักษาสมรรถภาพและวินัยทหาร
เท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ทหารมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1 เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นเสรีภาพท่ีไม่ควรถูกจำกัด เนื่องจากเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคน
พึงมีโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายทาง เช่น การพูด การพิมพ์การเขียน และการแสดงสิทธิในการรวมกลุ่มเสนอความ
คิดเห็น  

2 เสรีภาพในการพูดในกองทัพทหารมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการเข้าร่วมพูดคุยอย่างมีอิสระได้แต่อาจจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองจากการลงโทษทางแพ่ง ทางอาญาและวินัย หากการพูดนั้น ละเมิดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
เช่น คําพูดหรือภาษาที่แสดงถึงการไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเหนือตน หรือแสดงกริยาที่ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ การอภิปรายหรือการพูด เกี่ยวกบัเรื่องนอกเหนือจากเรื่องทางทหารโดยปราศจากอำนาจ  

3 เสรีภาพว่าด้วยสิ่งพิมพ์ในกองทัพ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของกองทัพในทางปฏิบัติเกี่ยวกบัสื่อสิ่งพิมพ์ หากเป็นเอกสารใดๆ 
ซึ่งตามปกติแล้ว หากไม่เกิดผลในทางลบต่อวินัยหรือประสิทธิภาพทางทหารก็สามารถนําเอกสารออกเผยแพร่หรือแจกจ่ายได้ตาม
สมควร ยกเว้นเอกสารนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หรือเป็นความลับของทางราชการที่ห้ามเปิดเผยหรือประโยชน์ต่อการบังคับ
บัญชา  

4 สิทธิในการรวมตัวอย่างสงบในกองทัพ ผู ้บังคับบัญชาอาจมีคำสั ่งห้ามทหารรวมกลุ ่มกันในหน่วยทหาร ภายใต้
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งการรวมตัวของทหารอาจเป็นผลกระทบต่อระเบียบวินัย
และขวัญกำลังใจอันดีของกองทัพ เช่น ห้ามกำลังพลเข้าร่วมในการชุมนุมขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก่อให้มีการละเมิดกฎหมาย  และ
คำสั่ง 

วิเคราะห์ตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของทหาร  

 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 ได้บัญญัติให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาของตนได้ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในเรื่องนี้แล้วกลับพบว่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการใช้สิทธิร้อง
ทุกอยู่ดังน้ี 

1. การกระทำท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถร้องทุกข์ได้ถูกบัญญัติไว้กว้างเกินไป ซึ่งมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476 บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แห่งการร้องทุกข์ไว้ว่าสามารถร้องทุกข์ได้เมื่อ “ผู้บังคับบัญชากระทำแก่ตนด้วย
การอันไม่ยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบะรรมเนียมทหาร หรือตนไม่ได้รับสิทธิตามที่ควรจะไ ด้รับในราชการนั้น” ซึ่งเป็น
ประโยคที่ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ทำให้ข้าราชการทหารไม่เข้าใจเรื่องเหตุของการร้องทุกข์ที่แท้จริงและไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์
วิธีการในการร้องทุกข์ เช่น เมื่อผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจกั่นแกล้ง จะสามารถร้องทุกข์ได้หรือไม่ จึงส่งผลให้ผู้ใช้สิ ทธิ์ร้องทุกข์เกิด
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ตัวหนังสือไม่ว่าจะในกระดาษ หรือในอินเตอร์เน็ต ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นคว้าการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิดความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ด้วย ดังนั้น
เสรีภาพในการแสดงออกของทหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล เนื่องจากให้เขาได้มีสทิธิ
เสรีภาพในการแสดงออกให้รู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมในองค์กร แต่หากจะจำกัดสิทธิในการแสดงออกก็ควรจะจำกัดสิทธิเฉพาะที่เป็น 
การปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญที่ต้องมีการออกกฎข้อบังคับจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของทหารเพื่อรักษาสมรรถภาพและวินัยทหาร
เท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ทหารมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1 เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นเสรีภาพท่ีไม่ควรถูกจำกัด เนื่องจากเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคน
พึงมีโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายทาง เช่น การพูด การพิมพ์การเขียน และการแสดงสิทธิในการรวมกลุ่มเสนอความ
คิดเห็น  

2 เสรีภาพในการพูดในกองทัพทหารมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการเข้าร่วมพูดคุยอย่างมีอิสระได้แต่อาจจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองจากการลงโทษทางแพ่ง ทางอาญาและวินัย หากการพูดนั้น ละเมิดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
เช่น คําพูดหรือภาษาที่แสดงถึงการไม่เคารพผู้บังคับบัญชาเหนือตน หรือแสดงกริยาที่ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ การอภิปรายหรือการพูด เกี่ยวกบัเรื่องนอกเหนือจากเรื่องทางทหารโดยปราศจากอำนาจ  

3 เสรีภาพว่าด้วยสิ่งพิมพ์ในกองทัพ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของกองทัพในทางปฏิบัติเกี่ยวกบัสื่อสิ่งพิมพ์ หากเป็นเอกสารใดๆ 
ซึ่งตามปกติแล้ว หากไม่เกิดผลในทางลบต่อวินัยหรือประสิทธิภาพทางทหารก็สามารถนําเอกสารออกเผยแพร่หรือแจกจ่ายได้ตาม
สมควร ยกเว้นเอกสารนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หรือเป็นความลับของทางราชการที่ห้ามเปิดเผยหรือประโยชน์ต่อการบังคับ
บัญชา  

4 สิทธิในการรวมตัวอย่างสงบในกองทัพ ผู ้บังคับบัญชาอาจมีคำสั ่งห้ามทหารรวมกลุ ่มกันในหน่วยทหาร ภายใต้
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งการรวมตัวของทหารอาจเป็นผลกระทบต่อระเบียบวินัย
และขวัญกำลังใจอันดีของกองทัพ เช่น ห้ามกำลังพลเข้าร่วมในการชุมนุมขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก่อให้มีการละเมิดกฎหมาย  และ
คำสั่ง 

วิเคราะห์ตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของทหาร  

 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 ได้บัญญัติให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาของตนได้ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในเรื่องนี้แล้วกลับพบว่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ต่อการใช้สิทธิร้อง
ทุกอยู่ดังน้ี 

1. การกระทำท่ีเข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถร้องทุกข์ได้ถูกบัญญัติไว้กว้างเกินไป ซึ่งมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476 บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แห่งการร้องทุกข์ไว้ว่าสามารถร้องทุกข์ได้เมื่อ “ผู้บังคับบัญชากระทำแก่ตนด้วย
การอันไม่ยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบะรรมเนียมทหาร หรือตนไม่ได้รับสิทธิตามที่ควรจะไ ด้รับในราชการนั้น” ซึ่งเป็น
ประโยคที่ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ทำให้ข้าราชการทหารไม่เข้าใจเรื่องเหตุของการร้องทุกข์ที่แท้จริงและไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์
วิธีการในการร้องทุกข์ เช่น เมื่อผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจกั่นแกล้ง จะสามารถร้องทุกข์ได้หรือไม่ จึงส่งผลให้ผู้ใช้สิ ทธิ์ร้องทุกข์เกิด

ความลังเล ไม่มั่นใจว่าตนใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ได้จริงหรือไม่ เพราะถ้าหากร้องทุกข์ไปแล้วปรากฏว่าการร้องทุกข์นั้นกระทำไปโดยผิด
ระเบียบ ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทำผิดวินัยทหาร ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 
ดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องมีการบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะพฤติการที่จะสามารถร้องทุกได้ให้มีความชัดเจน 

  2. สิทธิต่างๆของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ร้องทุกข์นั้นถูกจำกัดมากจนเกินไป เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 
มาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า “ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อื่นเป็นอันขาด และห้ามมิให้ลงช่ือ
รวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์” โดยที่ผู้ร้องทุกข์มักเป็นข้าราชการ
ทหารช้ันผู้น้อย ไม่คุ้นเคยกับระเบียบและสทิธิหน้าท่ีของตนเอง มักเกิดความเกรงใจ ไม่กล้าโต้แย้ง คัดค้าน ทำให้เกิดการเกลี้ยกล่อม
ได้ง่าย ซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อตนในภายหน้า และการที่ผู้เสียหายซึ่งบางครั้งเป็นทหารชั้นผู้น้อย ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิ ที
การร้องทุกข์ท่ีถูกต้อง ถูกปิดช่องทางที่จะหารือกับผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางด้านการร้องทุกข์น้ัน อาจดูเป็นการปิดกั้นเส้นทางที่จะทำ
ให้ช่องทางการร้องทุกข์บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงตามที่กฎหมายได้บัญญัติมา บทบัญญัติที่เป็นอุปสรรคต่อการร้องทุกข์เหล่านี้จึง
ไม่ควรมีอยู่ในกฎหมายการร้องทุกข์ของทหาร 

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 นี้ ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ถูกร้อง
ทุกข์กล่าวโทษนั้นอาจเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ร้องทุกข์เอง ซึ่งสามารถให้คุณและโทษต่อผู้ร้องทุกข์ได้ หากยังไม่มีมาตรการใดมา
คุ้มครอง อาจทำให้ผู ้ร้องทุกข์โดนกลั่นแกล้งในระหว่างหรือหลังจากที่ร้องทุกข์ได้ ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพ่ือมาคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 เรื่อง วิธีการ
ร้องทุกข์ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความคับข้องหมองใจให้กับทหารผู้ซึ่งถูกกระทำอย่างผิดกฎหมาย หรือผิดแบบ
ธรรมเนียมทหารได้ อันเนื่องมาจากกฎหมายนี้ยังไม่มีการบัญญัติหลกัเกณฑ์หรือลกัษณะพฤติการที่จะสามรถรอ้งทุกข็ได้อย่างชัดเจน 
อีกทั้งยังมีข้อความในบางมาตราที่เป็นการจำกัดสิทธ์ิของผู้ร้องทุกข์เกินสมควร และยังไม่มีบทบัญญัติที่จะมาคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ เมื่อ
ได้ร้องทุกข์ไปแล้ว ผู้วิจัยจึงของเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1.ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 เรื่องการร้องทุกข์ โดยเพิ่มเติมลักษณะ
ความผิดที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีชั้นยศสูงกว่า ได้กระทำไปแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มีชั้นยศต่ำกว่าสามารถร้องทุกข์ได้ เช่น  
มาตรา 22/1 เมื่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีช้ันยศสูงกว่ากระทำด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ผู้ใต้บงัคับบัญชาสามารถร้องทุกข์ได้ 

1.สั่งการ หรือ ใช้ให้กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการทหารแต่อย่างใด 

2.สั่งการ หรือใช้ให้กระทำการเพื่อการทุจริตต่อองค์กร กองทัพ และงบประมาณของกองทัพ 

3.สั่งลงทัณฑ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกั่นแกล้ง โดยปราศจากมลูเหตุที่สมควร เป็นต้น 

2.ควรตัดข้อความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ที่ว่า “ห้ามร้องทุกข์แทนผู้อื่นเป็นอัน
ขาด” และข้อความที่ว่า “ห้ามมิให้ประชุมกัน เพื่อหารือเรื่องที่จะร้องทุกข์”ออก และให้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่ในยามปกติที่ไม่ใช่ขณะ
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ปฏิบัติการทางยุทธวิธีหรือมิใช่การฝึก ให้ผู้ร้องทุกข์สามารถใช้สิทธิ์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการร้องทุกข์ได้ เมื่อมีมูลเหตทุี่
ชัดเจนว่าตนถูกกระทำอย่างผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร 

3.ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ เมื่อปรากฎชัดว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการร้อง
ทุกข์นั้นมีมูลเหตุจริง มิใช่ร้องทุกข์เพื่อสร้างปัญหา เช่น เพิ่มเติม มาตรา 26/1 เมื่อมีการร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชา ได้กระทำต่อตน
โดยผิดกฎหมาย หรือผิดแบบธรรมเนียมทหาร และมีมูลเหตุที่ทำให้เช่ือว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้ว หากผู้ร้องทุกข์เห็นว่าตนเองอาจโดน
กั่นแกล้ง พร้อมมีพยานหลักฐานมาแสดงอย่างเพียงพอ ให้ผู้ร้องทุกข์สามารถโยกย้ายออกจากหน่วยที่ผู้บังคับบัญชานั้นมีอำนาจ
บังคับบัญชาอยู่เป็นการช่ัวคราวได้ 
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

สรวิชญ์ ตะเอ1  อานนท์ ศรีบุญโรจน2์ 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นการเฉพาะเหมือนกับนายหน้าประกันชีวิต 
นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าหลักทรัพย์ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ผู้ใดก็สามารถประกอบ
อาชีพนี้ได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว เนื่องจากไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการควบคุมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เหมือนดังประเทศอื่น เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์ พบว่า
ทุกประเทศที่กล่าวมานั้น มีการออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ
ออกใบอนุญาต มีองค์กรกำกับดูแล มีการกำหนดคุณสมบัติรวมถึงการกำหนดจริยธรรมและบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน ซึ่งทำให้
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า นอกจากนี้ยังทำให้อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ได้รับความน่าเชื่อและมีมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้บริโภค  
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Legal Measures on Controlling Real Estate Broker 

Sorawit Ta-a1, Arnon Sriboonroj2 

Abstract 

 The purpose of this paper is to study the relevant laws of real estate agents. Thailand has no laws 
to enforce real estate brokers as life insurance brokers. Non- life insurance brokers and securities brokers 
cause consumers to be unprotected. In addition, anyone can do a good job, whether Thai citizens or 
foreigners. Because there are no prescribed standards to control real estate transfer, such as Malaysia and 
Vietnam. Every country found in the Philippines and Singapore. There is a legal measure to control the real 
estate industry by issuing licenses. The code of ethics and orders of the violator. Consumers can obtain the 
protection of real estate transactions through brokers. In addition, the real estate industry has won the trust 
and service standards of consumers. 
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บทนำ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยคิดเป็น 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Gross Domestic Product)  มีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากและการลงทุนสูง โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่ือมโยงกับธุรกิจอื่น
อีกหลายประเภท เช่น ก่อสร้าง สถาบันการเงิน วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น [1] โดยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั ้นหมายถึง
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้านมือสอง คอนโดมิเนียม อาคารชุด เป็นต้น การทำนิติกรรมดังกล่าวมี
ความสำคัญต่อภาคธุรกิจการเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากการซื้อขายที่ดินต้องอาศัยเงินทุนก้อนใหญ่ ซึ่งผู้ซื้อจำนวนมาก
จำเป็นต้องอาศัยสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ทั้งยังส่งต่อผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้าง ต่อนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และภาค
ครัวเรือนหลายล้านครอบครัวที่ยังไม่มีบ้านของตนเอง และประสงค์จะครอบครองบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงเกษตรกรที่ไม่มี
ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เนื่องจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำ
ธุรกรรมที่ดิน [2] ซึ่งผู้ต้องการขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มักไม่มีคนรู้จักกว้างขวาง ไม่รู้วิธีบอกขาย จึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่
สาม นั้นก็คือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาเป็นคนกลางหรือผู้ชี้ช่องให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 

 ปัจจุบันประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้านั้น มีเพียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 16 
นายหน้า ซึ่งบัญญัติไว้เพียงสิทธิและหน้าที่ของนายหน้าทั่วๆไปเท่านั้น และกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ 2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 ซึ่งได้
บัญญัติเกี่ยวกับนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าหลักทรัพย์ตามลำดับไว้โดยเฉพาะ แต่นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่มีกฎหมายใดที่ออกมาควบคุมผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ซึ่งการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรพัย์
นั้นเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะสร้างรายได้ โดยขาดความรู้และการทำงานที่ไม่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนี้ 
และพบว่ามีจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์  [3] แม้ที่ผ่านมาทาง
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความพยายามในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ไม่เป็น
ผลสำเร็จ [4] 

 ดังนั ้น ผู ้ใดก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างเสรี  ผู ้ประกอบการเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการ
คอนโดมิเนียม โฆษณาประกาศขายทางสถานท่ีต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและจำนวนมาก อีกทั้งที่อยู่อาศัย
เป็นสินค้าที่มีราคาแพงมากในช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่งอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อสักครั้งก็มี เมื่อมีโอกาสจะได้ซื้อบ้านเพื่ออยู่
อาศัยหรือประกอบอาชีพ [5] นอกจากน้ียังมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง เช่น หลอกให้ร่วมลงทุนระยะสั้น
จากการขายที ่ด ิน [6] แก๊งกำถั ่วตัวการร่วมกันฉ้อโกง [7] เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
นายหน้า ซึ่งเป็นการรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาจะนำข้อมูลเอกสารต่างๆนั้นมาทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และนำมาแสดงผล โดยการ
พรรณนาและสรุปผลเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน การซื้อขายท่ีดิน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แม้จะไม่ได้มี
ผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่แท้จริงแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงในการกระทำความผิด
กฎหมายหรือจริยธรรม อาทิ การสนับสนุนคู่ค้าในการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การติดสินบน การเสนอข่าวข้อมูลที่บิดเบือน
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ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติงานท่ีปราศจากการตรวจสอบ [8] โดยการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์นั้นทำให้เกิดการจ้างงานที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำให้เกิดกำลังซื ้อที ่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของตลาดที่อยู่อาศัยระดับบนในปี 2560 เป็นไป      
อย่างรุนแรง ผ่านการซื้อขายที่ดินและการถือครองที่ดินใจกลางเมืองที่จำเป็นต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ซึ่งจะส่งผลต่อราคา
ที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นตามและท้าทายการแข่งขันในโคงการอสังหาริมทรัพย์ [9] โดยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นต้องมี
บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เพื่อช้ีช่องให้บุคคลอีกฝ่าย
หนึ่งเข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  
 มูลเหตุในการทำสัญญานายหน้า  
 การที่บุคคลหนึ่งต้องอาศัยนายหน้าเข้าทำการชี้ช่องให้มีการทำสัญญากันนั้นแทนที่จะเข้าทำสัญญากับบุคคลใดๆ 
โดยตรงนั้น ก็อาจเป็นเพราะบุคคลดังกล่าวไม่ทราบหรือไม่สามารถจะติดต่อกับบุคคลอื่นใดให้เข้ามาทำสัญญากับตนได้ เพราะ
ถ้าบุคคลนี้ทราบคงไม่ต้องอาศัยนายหน้าเข้ามาชี้ช่องให้ นายหน้าจึงเปรียบเสมือนคนกลางที่ทำให้บุคคลทั้งสองฝ่ายที่ต้องการ
ทำสัญญากันมาพบมารู้จักกันและมาทำสญัญาในระหว่างกัน และการเป็นนายหน้านั้นก็เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ต้องการจะทำสิง่
ใดสิ่งหนึ่งให้สามารถทำการตามประสงค์ได้ ไม่ว่านายหน้าจะหวังบำเหน็จนายหน้าเป็นการตอบแทนหรือไม่ เพราะอาจจะเป็น
เพื่อนหรือญาติก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนายหน้ามักทำการด้วยความประสงค์ที่จะได้รับค่าบำเหน็จ โดยเฉพาะนายหน้าในการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้าเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ [10] 
 ทฤษฎีนายหน้า (The Broker) 
 เอ็ดมันต์ เอฟ ฟิเซค, โทมัส เฮนเตอร์สัน และรอส จอห์นสัน กล่าวไว้ว่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการ
แก่บุคคลสองคน ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขายและผู้ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆต่อ การขายนั้น
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าของบ้านที่มาใช้บริการฝากขายกับนายหน้าผู้ซื้อ โดยนายหน้านั้นจำเป็นต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การตีค่าอสังหาริมทรัพย์ 
การโอนกรรมสิทธ์ิ สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพในการก่อสร้างและการหาแหล่งสินเช่ือที่อยู่
อาศัย นอกจากนี้ จะต้องมีความสามารถในการจัดการและความสามารถในการขาย เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามที่ผู้ซื้อ
และเจ้าของบ้านท่ีฝากขาย [11]  
 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญานายหน้า   
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของสัญญานายหน้าไว้ แต่ได้บัญญัติถึงเรื่องการจ่าย
บำเหน็จนายหน้าว่า บุคคลที่ตกลงว่าจะให้บำเหน็จนายหน้านั้นจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ในมาตรา 845 ซึ่งเป็นมาตรการแรกของ
ลักษณะนายหน้า โดยมาตรา 845 บัญญัติว่า “บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี 
จัดการให้ได้ทำสัญญาก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่
นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหนจ็ค่า
นายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว 
 นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่า
สัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ” [12] 
 จากบทบัญญัติมาตรา 845 ข้างต้นนี้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ความหมายของสัญญานายหน้าคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง      
ตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า นายหน้า จากการที่ช้ีช่องให้ได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้ได้ทำสัญญา เมื่อ
สัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ โดยสาระสำคัญของนายหน้านั้นมีดังต่อไปนี้ คือ 
 1.สัญญานายหน้าเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ บุคคลที่ตกลงจะให้ค่าบำเหน็จนแก่นายหน้าที่ได้ใช้ให้นายหน้า
ไปติดต่อจัดการให้บุคคลอื่นมาทำสัญญากับตน โดยบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และนายหน้า คือ คน
กลางท่ีเป็นสื่อช่วยช้ีช่องให้บุคคลฝ่ายหนึ่งได้เข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง หรือจัดการให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญา
กัน [13] 
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ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติงานท่ีปราศจากการตรวจสอบ [8] โดยการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์นั้นทำให้เกิดการจ้างงานที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำให้เกิดกำลังซื ้อที ่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของตลาดที่อยู่อาศัยระดับบนในปี 2560 เป็นไป      
อย่างรุนแรง ผ่านการซื้อขายที่ดินและการถือครองที่ดินใจกลางเมืองที่จำเป็นต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ซึ่งจะส่งผลต่อราคา
ที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นตามและท้าทายการแข่งขันในโคงการอสังหาริมทรัพย์ [9] โดยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นต้องมี
บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เพื่อช้ีช่องให้บุคคลอีกฝ่าย
หนึ่งเข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  
 มูลเหตุในการทำสัญญานายหน้า  
 การที่บุคคลหนึ่งต้องอาศัยนายหน้าเข้าทำการชี้ช่องให้มีการทำสัญญากันนั้นแทนที่จะเข้าทำสัญญากับบุคคลใดๆ 
โดยตรงนั้น ก็อาจเป็นเพราะบุคคลดังกล่าวไม่ทราบหรือไม่สามารถจะติดต่อกับบุคคลอื่นใดให้เข้ามาทำสัญญากับตนได้ เพราะ
ถ้าบุคคลนี้ทราบคงไม่ต้องอาศัยนายหน้าเข้ามาชี้ช่องให้ นายหน้าจึงเปรียบเสมือนคนกลางที่ทำให้บุคคลทั้งสองฝ่ายที่ต้องการ
ทำสัญญากันมาพบมารู้จักกันและมาทำสญัญาในระหว่างกัน และการเป็นนายหน้านั้นก็เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ต้องการจะทำสิง่
ใดสิ่งหนึ่งให้สามารถทำการตามประสงค์ได้ ไม่ว่านายหน้าจะหวังบำเหน็จนายหน้าเป็นการตอบแทนหรือไม่ เพราะอาจจะเป็น
เพื่อนหรือญาติก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนายหน้ามักทำการด้วยความประสงค์ที่จะได้รับค่าบำเหน็จ โดยเฉพาะนายหน้าในการซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้าเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ [10] 
 ทฤษฎีนายหน้า (The Broker) 
 เอ็ดมันต์ เอฟ ฟเิซค, โทมัส เฮนเตอร์สัน และรอส จอห์นสัน กล่าวไว้ว่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการ
แก่บุคคลสองคน ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขายและผู้ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆต่อ การขายนั้น
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าของบ้านที่มาใช้บริการฝากขายกับนายหน้าผู้ซื้อ โดยนายหน้านั้นจำเป็นต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การตีค่าอสังหาริมทรัพย์ 
การโอนกรรมสิทธ์ิ สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพในการก่อสร้างและการหาแหล่งสินเช่ือที่อยู่
อาศัย นอกจากนี้ จะต้องมีความสามารถในการจัดการและความสามารถในการขาย เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามที่ผู้ซื้อ
และเจ้าของบ้านท่ีฝากขาย [11]  
 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญานายหน้า   
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของสัญญานายหน้าไว้ แต่ได้บัญญัติถึงเรื่องการจ่าย
บำเหน็จนายหน้าว่า บุคคลที่ตกลงว่าจะให้บำเหน็จนายหน้านั้นจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ในมาตรา 845 ซึ่งเป็นมาตรการแรกของ
ลักษณะนายหน้า โดยมาตรา 845 บัญญัติว่า “บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี 
จัดการให้ได้ทำสัญญาก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่
นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหนจ็ค่า
นายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว 
 นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่า
สัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ” [12] 
 จากบทบัญญัติมาตรา 845 ข้างต้นนี้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ความหมายของสัญญานายหน้าคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง      
ตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า นายหน้า จากการที่ช้ีช่องให้ได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้ได้ทำสัญญา เมื่อ
สัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ โดยสาระสำคัญของนายหน้านั้นมีดังต่อไปนี้ คือ 
 1.สัญญานายหน้าเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ บุคคลที่ตกลงจะให้ค่าบำเหน็จนแก่นายหน้าที่ได้ใช้ให้นายหน้า
ไปติดต่อจัดการให้บุคคลอื่นมาทำสัญญากับตน โดยบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และนายหน้า คือ คน
กลางท่ีเป็นสื่อช่วยช้ีช่องให้บุคคลฝ่ายหนึ่งได้เข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง หรือจัดการให้บุคคลทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญา
กัน [13] 

 2.วัตถุประสงค์ของสัญญา คือ การที่นายหน้าชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญา โดยความแตกต่างระหว่างตัวแทน
และนายหน้านั้นอยู่ที่นายหน้าเป็นเพียงผู้ชี้ช่องหรือเป็นผู้แนะนำช่องทางให้มีการเข้าทำสัญญากัน ส่วนตัวแทนนั้นได้เข้า
ดำเนินการทำสัญญาแทนตัวการเลย การชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญาก็มีลักษณะที่เป็นการที่นายหน้าไปแจ้งข่าว ไป
ชักชวนให้บุคคลภายนอกรู้ว่ามีบุคคลหนึ่งต้องการที่จะกระทำการใด เช่น ต้องการขายทรัพย์สิน ต้องการจ้างบุคคลทำงาน แล้ว
แจ้งให้แก่บุคคลนั้นทราบว่าเป็นผู้ใด หรือแจ้งให้บุคคลผู้ที่วานให้นายหน้าดำเนินการให้ เพื่อที่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะได้รู้จักกัน
และติดต่อในรายละเอียดและเข้าทำสัญญากันในท่ีสุด โดยมีนายหน้าเป็นผู้ช่วยเหลือ 
 3.บุคคลที่ตกลงจะให้บำเหน็จนายหน้า จะรับผิดใช้ค่าบำเหน็จต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ ซึ่งหมายความว่า
บุคคลที่ใช้นายหน้าให้ชี้ช่องกับบุคคลภายนอกได้เข้าทำสัญญากันจริงๆ ตามที่นายหน้าชี้ช่อง และคำว่า “สำเร็จ”ตามมาตรา 
846 [14] นีก้็ไม่ได้หมายความว่าสัญญานั้นจะต้องสำเร็จจนถึงที่สุดจนถึงโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กัน เพียงแต่นายหน้าได้ทำการจน
หมดหน้าท่ีแล้วก็เป็นการเพียงพอ กล่าวคือ ถ้าท้ังสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซึ่งเป็นการผูกมัดกันตามกฎหมายแล้ว นายหน้าก็หมด
หน้าที่และไม่เป็นข้อสำคัญว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ปฏิบัติการครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้กระทำผิด
สัญญาในภายหลัง 
 แต่หากนายหน้าได้จัดการให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบปะเจรจากัน แต่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงกันในเรื่องต่างๆไม่ได้ เช่น 
ราคาทรัพย์สินที่จะซื้อขาย หรือผู้ขายเกิดเปลี่ยนใจไม่ขายหรือผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อ จึงไม่ทำสัญญากัน สิทธิได้รับบำเหน็จของ
นายหน้าก็จะไม่มี 
 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 โดยในหลายๆประเทศได้ให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการออกมาตรการทาง
กฎหมายเพื ่อมาควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์        
ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปมาตรการสำคัญๆของแต่ละประเทศ ดังนี้ 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศมาเลเซีย นั้นได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์กรที่เข้ามาควบคุมดูแล ใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาต 
รวมถึงโทษต่างๆ หากมีการฝ่าฝืนไว้ และได้มีการกำหนดว่าผู ้ที ่จะดำเนินการเกี ่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้นั้น              
มีกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้วเท่านั้น (รวมถึงส ำนักงานหรือ
บริษัทของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกัน) [15] ซึ่งข้อนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ถึงปัญหาของ
ประเทศไทยที่แม้มีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จัดให้มีการสอบใบอนุญาต แต่ทว่าประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายบังคับ
ไว้อย่างชัดเจนเหมือนประเทศมาเลเซีย ดังนั้น ในประเทศไทย จึงไม่จำเป็นต้องเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
แล้วเท่าน้ัน จึงจะสามารถประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งเท่ากับผู้ใดก็ตามสามารถเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ได้  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียได้นั้น จะต้องเป็นพลเมือง หรือมีทีถ่ิ่นท่ี
อยู่ถาวรในประเทศมาเลเซียเท่านั้น ซึ่งมองในอีกมุมหนึ่ง อาจแสดงให้เห็นได้ว่าประเทศมาเลเซียมีการจำกัดการประกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เฉพาะแก่พลเมืองของประเทศมาเลเซียเอง หรือไม่ ก็ต้องเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็น
เวลานานจนถึงขัน้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรเท่าน้ัน 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีการกำหนดมาตรการควบคุมการประกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยการออกเป็นกฎหมาย และเนื้อหาของกฎหมายส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในส่วนของคณะกรรมการ
ที่กำกับดูแล และกระบวนการในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต [16] แสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญต่อการ
สอบเพื ่อขอรับใบอนุญาตมาก ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ดี เนื ่องจากการสอบจะช่วยคัดกรองให้บุคลากรที ่จะเข้ามาเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพน้ีได้  
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 นอกจากน้ัน ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศท่ีกำหนดชัดเจนที่สุดในเรือ่งของสัญชาติของบุคคลที่จะเข้ามาประกอบ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ โดยกำหนดให้เฉพาะแค่คนสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จะเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ได้ แสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญแก่อาชีพน้ี โดยสงวนสิทธิไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งคนใน
ชาติทำอาชีพน้ีได้ 
 มาตรการทางกฎหมายของเวียดนาม นั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการกำหนดมาตรการควบคุมการประกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดเป็นกฎหมาย และได้มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์โดยมีการแก้ไขให้ต่างชาติสามารถเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น [17] ดังนั้น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ ก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็น
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายของเวียดนามกำหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่นี้จะ
แตกต่างจากประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์อย่างชัดเจน เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ ให้เฉพาะพลเมืองของชาติตนเท่านั้น
ที่จะสามารถประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไว้ โดยมีการกำหนดว่าผู้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ได้นั้น มีกฎหมายบังคับไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้วเท่านั้น ซึ่งหากฝ่าฝืน
จะมีโทษตั้งแต่ปรับจนถึงจำคุก [18] เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีกำหนดมาตรการการควบคุมการ
ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ โดยไม่ได้
นำไปบัญญัติร่วมกับการประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่แตกต่างประการสำคัญที่ประเทศสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ และแสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับอาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก  
 นอกจากนั้น แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะไม่ได้กำหนดชัดเหมือนประเทศมาเลเซียว่าผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นพลเมือง หรือมีถิ ่นที่อยู ่ถาวรในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศสิงคโปร์ก็กำหนดให้ผู ้ที ่จะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้จะต้องมีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ที่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น เท่ากับว่า
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ห้ามคนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ แต่หากคนต่างชาติจะ
เข้ามาประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ก็ต้องมีใบอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพน ายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เสียก่อน 

สรุปผลการวิจัย 
 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายในส่วนที่กำกับดูแลการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็น
การเฉพาะ คงมีแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานายหน้าเท่านั้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
ความพยายามในการผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายต่อหลายครั้งก็
ตามแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ [19] ดังนั้น จึงเท่ากับว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายมาคัดกรองนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอ ไม่มีการควบคุมการดำเนินงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงไม่มีการลงโทษนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครอง โดย
ผู้บริโภคต้องเผชิญกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือมีพฤติกรรม
ในทางที่ส่อไปในทางทุจริตต่อผู้บริโภค  
 นอกจากนั้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครอง คือ การกำกับดูแลนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากแม้ว่าประเทศไทยจะมีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งมีการกำหนดนโยบาย 
จรรยาบรรณ และข้อบังคับของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว รวมถึงในปัจจุบัน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความ
พยายามในการผลักดันและส่งเสริมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น 
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 นอกจากน้ัน ประเทศฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศท่ีกำหนดชัดเจนที่สุดในเรือ่งของสัญชาติของบุคคลที่จะเข้ามาประกอบ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ โดยกำหนดให้เฉพาะแค่คนสัญชาติฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จะเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ได้ แสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญแก่อาชีพน้ี โดยสงวนสิทธิไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งคนใน
ชาติทำอาชีพน้ีได้ 
 มาตรการทางกฎหมายของเวียดนาม นั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการกำหนดมาตรการควบคุมการประกอบอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดเป็นกฎหมาย และได้มีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์โดยมีการแก้ไขให้ต่างชาติสามารถเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น [17] ดังนั้น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ ก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็น
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายของเวียดนามกำหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่นี้จะ
แตกต่างจากประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์อย่างชัดเจน เนื่องจาก 2 ประเทศนี้ ให้เฉพาะพลเมืองของชาติตนเท่านั้น
ที่จะสามารถประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไว้ โดยมีการกำหนดว่าผู้ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ได้นั้น มีกฎหมายบังคับไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้วเท่านั้น ซึ่งหากฝ่าฝืน
จะมีโทษตั้งแต่ปรับจนถึงจำคุก [18] เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีกำหนดมาตรการการควบคุมการ
ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แยกออกมาเป็นพระราชบัญญัติสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ โดยไม่ได้
นำไปบัญญัติร่วมกับการประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่แตกต่างประการสำคัญที่ประเทศสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ และแสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับอาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก  
 นอกจากนั้น แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะไม่ได้กำหนดชัดเหมือนประเทศมาเลเซียว่าผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นพลเมือง หรือมีถิ ่นที่อยู ่ถาวรในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศสิงคโปร์ก็กำหนดให้ผู ้ที ่จะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้จะต้องมีที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ที่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น เท่ากับว่า
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ห้ามคนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ แต่หากคนต่างชาติจะ
เข้ามาประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ก็ต้องมีใบอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพน ายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เสียก่อน 

สรุปผลการวิจัย 
 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายในส่วนที่กำกับดูแลการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็น
การเฉพาะ คงมีแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานายหน้าเท่านั้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
ความพยายามในการผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายต่อหลายครั้งก็
ตามแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ [19] ดังนั้น จึงเท่ากับว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายมาคัดกรองนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอ ไม่มีการควบคุมการดำเนินงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงไม่มีการลงโทษนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครอง โดย
ผู้บริโภคต้องเผชิญกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือมีพฤติกรรม
ในทางที่ส่อไปในทางทุจริตต่อผู้บริโภค  
 นอกจากนั้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครอง คือ การกำกับดูแลนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากแม้ว่าประเทศไทยจะมีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งมีการกำหนดนโยบาย 
จรรยาบรรณ และข้อบังคับของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว รวมถึงในปัจจุบัน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความ
พยายามในการผลักดันและส่งเสริมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น 

รวมทั้งการอบรมในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญให้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขา
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขึ ้น และได้มีการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนา
มาตรฐานความรู้และความสามารถของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้มีศักยภาพในการทำงาน และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน เช่นเดียวกับต่างประเทศก็ตาม แต่ทว่า นโยบาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดังกล่าวนั้น ใช้ได้เฉพาะกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ไม่ได้
ครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จึงถือว่าไม่มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคก็ไม่ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเต็มที่อยู่ดี 
 สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีอาจทำให้เกิดปัญหาผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครอง ก็คือ การกำหนดความรับผิดของนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบัน มีเพียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีการระบุเกี่ยวกับสัญญานายหน้าเท่านั้น ซึ่ง
หากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาท ก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในทางแพ่งตามขั้นตอนซึ่งก็จะมีผลเป็นกรณีๆไป โดยไม่มี
การกำหนดโทษทางวิชาชีพ เช่น หากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมต่างๆ ก็ยังสามารถประกอบ
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้ เนื่องจากไม่มีบทกำหนดโทษในลักษณะที่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 
หรือการพักใบอนุญาตไว้ช่ัวคราว เป็นต้น 
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหารมิทรัพย์ โดยอาจ
ตรากฎหมายไว้เป็นการเฉพาะเหมือนกับอีกหลายประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศดังกล่าวได้มีการออกใบอนุญาต มีองค์กรกำกับดูแล มีการกำหนดคุณสมบัติที่เคร่งครัด รวมถึงการ
กำหนดจริยธรรมและโทษการฝ่าฝืน เพื ่อคุ ้มครองผู้บริโภค ทั ้งเป็นการสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพยอ์ีกด้วย 
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มาตรการทางกฎหมายช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับ                 
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ที่มีปัญหาความแตกต่างระหว่างสามสิทธิคือ สิทธิ สวัสดิการข้าราชการ                         
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 สิทธิประกันสังคมของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม                 
พ.ศ. 2533 และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ผลการศึกษาพบว่า                      
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์  มีเพียงผู้ที่อยู่ ในระบบ              
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประกันสังคมเท่านั้น ขณะที่สิทธิของข้าราชการยังไม่ได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับ                  
เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นหากได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีความเหลื่อมล้ำ
เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ของผู้ที่ใช้สิทธิข้าราชการ               
ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นแต่อย่างใด เห็นควรประกาศให้มีการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการ            
ให้ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณไีดร้ับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกัน
สุขภาพและลดการฟ้องคดีต่อผู้รักษาพยาบาล 
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Legal measures to provide primary assistance to victims of medical services 

Saritorn Sawatdeeraksa1 and Jidapa Pornying2 

Abstract 

The objective of this research article was to study the legal measures for the payment of preliminary 
aid to the beneficiaries. Damage from problematic medical services the difference between the three rights is 
Rights for civil servants' welfare under the Civil Servant Welfare Decree B.E. 2553, Social Security Rights of 
Employees under the Social Security Act B.E. 2533 and National Health Security Rights under the National 
Health Security Act, B.E. 2545. The results of the study found that Persons who are entitled to receive initial 
compensation in the event of damage from medical services. Only those in the system National health 
insurance rights and social security rights only while the rights of civil servants are not protected about 
Preliminary compensation in case of damage from medical services It shows the difference that there is a 
disparity about the right to receive compensation for primary assistance in case of damage from medical 
services of those who exercise their civil servant rights. As a result, those who have been damaged will not be 
covered for their initial rights in any way. It is expedient to declare the protection of civil servants' rights.                
To receive initial compensation for damages from medical services in order to reduce disparities in the health 
insurance system and reduce lawsuits against medical practitioners. 

Keywords : Preliminary compensation , Overlap , Medical service ,Law 
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บทนำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเจ็บป่วยและความต้องการรับบริการ           
ด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสวนทางกับจำนวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่นๆที่ไม่สามารถ
เพิ่มขึ้นตามจำนวนความต้องการ ดังนั้นการบริการสาธารณสุขที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกาย จิตใจ ของผู้รับบริการ                    
ย่อมที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของผู้ให้บริการ หรือเกิดจากความต้ังใจ หรืออาจจะเป็น                 
เหตุสุดวิสัย หรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย เจ็บปวด พิการ  
สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ทำให้เกิดการฟ้องร้องบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา                
และคดีปกครอง [1] ทำให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเกิดความวิตกกังวลเกิดความไม่สบายใจ ไม่กล้าตัดสินใจในกรณีฉุกเฉิน    
เนื่องจากกลัวว่าหากเกิดความผิดพลาดในหน้าท่ีจะถูกผูร้ับบรกิารหรือทายาทของผู้รบับริการฟ้องร้องดำเนินคดี อันจะส่งผลกระทบ          
ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่กล้าที่จะคิดตัดสินใจ ซึ่งในประเทศไทยมี การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพ                       
อยู่ด้วยกัน 3 ระบบ โดยแยกตามสถานะภาพของประชาชนที่กฎหมายกำหนดไว้ 3 สถานภาพ คือ ระบบสวัสดิการข้าราชการ      
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 ระบบประกันสังคมลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับประชาชนทั่วไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                 
แต่ทั้งสามระบบนั้นมีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการ               
รับบริการทางการแพทย์ทีไ่ม่เสมอภาคกัน [2] 

 เมื่อพิจารณากลุ่มประชาชนผู้ ใช้สิทธิบัตรทองหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการได้รับบริการทางการแพทย์                         
ไม่ ว่าจะด้วยเหตุ ใดย่อมได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้ องต้นก่อนโดยไม่ต้องพิสูจน์ ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดตามมาตรา 41                              
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ
หนึ่งของเงินท่ีจะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผูร้ับบรกิารได้รับความเสยีหายที่เกิดขึน้
จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลา                
อันสมควร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำหนด” ประกอบกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข                    
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น              
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559  ข้อ 29 กำหนดอัตราการจ่ายเงินให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินตามประเภทและระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
สาธารณสุข 

  ส่วนกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิประกันสังคมหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการได้รับบริการทางการแพทย์จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2558 มาตรา 63 (7) กำหนดว่า “ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เมื่อสำนักงาน               
ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันไปแล้ว ให้สำนักงานมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระทำผิดได้”ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ข้อ 5 ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการทางการแพทย์และ                
อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งสองระบบดังกล่าว มีกฎหมายและ
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ประกาศรองรับสิทธิประโยชน์ในการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่พิสูจน์ความผิดเมื่อได้รับความเสียหายจากบริการทาง
การแพทย์  

 สำหรับกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิข้าราชการมีเพียงสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
ข้าราชการ พ.ศ. 2553 มาตรา ๔ กำหนด“การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง
แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต การตรวจสุขภาพ                
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม” เพียงเท่านั้น  ซึ่งหากประชาชนกลุ่มนี้ได้รับความ
เสียหายจากการได้รับบริการทางการแพทย์  ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากยังไม่มี
กฎหมายใดรองรับสิทธิในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ส่งผลให้
เกิดปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อให้ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทน           
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย ทำให้สูญเสียการทำงาน ขาดรายได้ หากเปรียบเทียบสิทธิได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น ระหว่างผู้ใช้สิทธิ                
ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ยังมีความเหลื่ อมล้ำไม่เสมอภาคกัน ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รับรองสิทธิความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ                       
ตามมาตรา 4 “สิทธิและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
เสมอกัน”และมาตรา 25 วรรคท้าย “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิด
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้น จำเป็นต้องหาแนวทาง
คุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้ ง 3 ระบบ ให้ ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเป็นธรรมและสร้างความเสมอภาคกัน                             
เพื่อลดการฟ้องร้องบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานต้นสังกัด  

วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง             
กับสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล อาทิ สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สิทธิตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545 สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 สิทธิตาม                          
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 เทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา                  
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ก และศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความทางวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ              
ที่เกีย่วข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยและวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 โดยข้อค้นพบจากผลการวิจัย พบว่าประเทศไทยได้นำแนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิด                
(No Fault Compensation) ซึ่ งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณต้นทศวรรษที่  1930 จากระบบการชดเชย                      
ของบริษัทผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ประสบอุบัติ เหตุทางรถยนต์ ด้วยหลักว่าผู้ ประสบอุบัติ เหตุจะต้องได้รับการชดเชย                           
จากบริษัทประกันของตนเสมอ ไม่พิจารณาว่าผู้นั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก [3] มาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับ                
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยระบบ               
การชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดในทางการแพทย์มุ่งการพิสูจน์หาสาเหตุของความผิดพลาดของการบริการทางการแพทย์มากกว่า
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ประกาศรองรับสิทธิประโยชน์ในการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่พิสูจน์ความผิดเมื่อได้รับความเสียหายจากบริการทาง
การแพทย์  

 สำหรับกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธิข้าราชการมีเพียงสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
ข้าราชการ พ.ศ. 2553 มาตรา ๔ กำหนด“การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง
แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต การตรวจสุขภาพ                
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม” เพียงเท่านั้น  ซึ่งหากประชาชนกลุ่มนี้ได้รับความ
เสียหายจากการได้รับบริการทางการแพทย์  ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากยังไม่มี
กฎหมายใดรองรับสิทธิในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ส่งผลให้
เกิดปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อให้ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทน           
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย ทำให้สูญเสียการทำงาน ขาดรายได้ หากเปรียบเทียบสิทธิได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น ระหว่างผู้ใช้สิทธิ                
ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ยังมีความเหลื่ อมล้ำไม่เสมอภาคกัน ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ                     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่รับรองสิทธิความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ                       
ตามมาตรา 4 “สิทธิและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
เสมอกัน”และมาตรา 25 วรรคท้าย “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิด
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้น จำเป็นต้องหาแนวทาง
คุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้ ง 3 ระบบ ให้ ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเป็นธรรมและสร้างความเสมอภาคกัน                             
เพื่อลดการฟ้องร้องบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานต้นสังกัด  

วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง             
กับสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล อาทิ สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สิทธิตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545 สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 สิทธิตาม                          
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 เทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา                  
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ก และศึกษาหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ              
ที่เกีย่วข้อง นำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวิจัยและวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 โดยข้อค้นพบจากผลการวิจัย พบว่าประเทศไทยได้นำแนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิด                
(No Fault Compensation) ซึ่ งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณต้นทศวรรษที่  1930 จากระบบการชดเชย                      
ของบริษัทผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ประสบอุบัติ เหตุทางรถยนต์ ด้วยหลักว่าผู้ ประสบอุบัติ เหตุจะต้องได้รับการชดเชย                           
จากบริษัทประกันของตนเสมอ ไม่พิจารณาว่าผู้นั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก [3] มาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับ                
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยระบบ               
การชดเชยโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดในทางการแพทย์มุ่งการพิสูจน์หาสาเหตุของความผิดพลาดของการบริการทางการแพทย์มากกว่า

การพิสูจน์ความผิด มีฐานความเชื่อว่าความผิดพลาดของคนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แนวคิดการชดเชยความเสียหายดังกล่าว 
ได้นำมาใช้ในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการให้มี               
การชดเชยท่ีง่ายและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีทนายความ และค่าธรรมเนียมใด ๆ อันจะสร้างภาระให้กับผู้เสียหาย [4] 
 ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เข้าข่ายการคุ้มครองมีลักษณะดังนี้   

- Avoidable/Preventable: ความเสียหายนั้นอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากรักษาด้วยวิธีอื่นหรือการกระทําที่
แตกต่างออกไป 

- Related to Equipment: ความเสียหายเกิดจากความบกพร่องของตัวเครื่องมือหรือการทํางานผิดพลาดของเครื่องมือ
จากการใช้เครื่องมือ 

- Accidental: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการรักษา 
- Incorrect Supply of Pharmaceuticals: ความเสียหายเกิดเกี่ยวข้องกับการให้ยาท่ีไม่ถูกต้อง 
- Unreasonable: ความเสียหายเกิดโดยขาดความสมเหตุสมผล คือปัญหาการบาดเจ็บรุนแรงที่ไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันไม่ได้

หรือไม่ใช่สิ่งที่ตามปกติคาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ระบบการบริหารจัดการเพื่อชดเชยโดยไม่พิสูจน์ถูกผิดมีการศึกษาและวิเคราะห์
เพื่อให้มองเห็นกรอบแนวคิดในแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน  ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา [4] ดังนี ้

ประเทศสวีเดน :ผู้ป่วยที่สงสัยหรือเช่ือว่าได้รับความเสียหายจากการรับบริการสามารถดำเนินการยื่นเรื่องขอรับ                      
การชดเชยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเสียชีวิตสมาชิกในครอบครัวสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องขอรับ
การชดเชย เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์หรือด้านกฎหมาย ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย หรือร้องขอข้อมูลทางการแพทย์                  
และเวชระเบียนได้โดยตรงจากผู้ให้บริการและสถานพยาบาล และดำเนินการพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ควรได้รับการชดเชยหรือไม่                       
ซึ่งประเทศสวีเดนใช้กรอบ “ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความเสียหายจากการรักษา 2) ความเสียหาย
จากการวินิจฉัย 3) ความเสียหายจากสารวัสดุ 4) ความเสียหายจากการติดเชื้อ 5) ความเสียหายจากอุบัติเหตุ  

ประเทศเดนมาร์ก: ผู้ป่วยที่สงสัยหรือเช่ือว่าได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ของประเทศเดนมาร์ก  
จะใช้กรอบทีค่รอบคลุมความเสียหายที่รุนแรงแม้ว่าจะหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึ่งสะท้อนการใช้ความเป็นธรรมมาใช้ในการตัดสินเพื่อชดเชย
ให้ผู้เสียหาย ซึ่งการชดเชยแบ่งเป็นสองส่วน คือ การชดเชยความเสียหายที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ที่สูญเสีย ค่าใช้จ่าย
ด้านการแพทย์ที่ไม่ได้ครอบคลุมภายใต้สิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่และการชดเชยความเสียหายที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ด้านการเงิน ได้แก่ ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจ 

ประเทศนิวซีแลนด์: ผู้ป่วยต้องดำเนินการยื่นเรื่องไปที่แพทย์หรือหน่วยงานด้านการแพทย์ที่ ทำหน้าที่รับเรื่อง                    
ขอรับการชดเชย การพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ “ความเสียหายจากการรับบริการ” (Treatment Injury) ค่าใช้จ่ายที่สามารถ                
ได้รับการชดเชย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการฟื้นฟู ค่าสูญเสียรายได้รวมถึงความเจ็บปวดทางกายและใจ จะจ่ายทั้งก้อน               
ในครั้งเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความพิการความเจ็บป่วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา: ระบบการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ถูกผิด อยู่ในรูปแบบโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมชดเชย
จากการทำงานของลูกจ้าง โปรแกรมชดเชยความเสยีหายกรณอีุบัติเหตทุางรถยนต์ โปรแกรมชดเชยความเสียหายจากการรับวัคซีน 
ซ่ึงระบบชดเชยจากการทำงานและความเสียหายกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์มีระบบการฟ้องศาลเป็นระบบเสริม คือ หากมูลค่า               
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ควรจะได้รับการชดเชยสูงกว่าเพดานที่ กำหนดไว้ผู้เสียหายสามารถไปฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ถูกผิด             
หากชนะคดีจะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมจากเพดานที่กำหนดไว้ ส่วนระบบชดเชยความเสียหายจากการรับวัคซีน ซึ่งมีช่ือว่า 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

946

National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) ผู้เสียหายจะต้องร้องขอรับการชดเชยไปท่ีศาลชดเชยรัฐบาลกลาง 
(US Court of Federal Claims) โดยพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ คือ วัคซีนท่ีได้รับต้องเป็นวัคซีนท่ีกำหนดจากนโยบายและสัมพันธ์
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น 

สำหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ถูกผิดนั้น มีการกำหนดให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้น              
แก่ผู้ รับบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนไว้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) และเข้ารับบริการ                              
ในสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้ ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพ กฎหมายกำหนดเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล                    
คือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มาตรา 41 ซึ่ง กำหนดเกณฑ์การพิจารณารับการช่วยเหลือ                      
ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่                  
ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น          
ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป และได้กำหนดประเภทความเสียหายเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
อย่างถาวร 2) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ 3) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำหนดอัตราจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
หรือเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมิใช่เป็นการชดเชยความเสียหาย [5]  และแนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหาย             
โดยไม่พิสูจน์ถูกผิดนั้น มีการกำหนดให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการที่ เป็นลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์               
และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ รวมถึงลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ                      
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนไว้ที่สำนักงานประกันสังคม และเข้ารับบริการในสถานพยาบาล              
ที่กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากสถานพยาบาลที่ กำหนดสิทธิในการรับบริการ              
ทางการแพทย์ รวมทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับผู้ประกันตนไว้รักษาในกรณีฉุกเฉิน และสถานพยาบาลอื่นใดท่ีให้บริการทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ [6] ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมกฎหมายกำหนด
เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม                 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 63 ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณารับการช่วยเหลือและประเภทความเสียหายนั้นเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 
มีเพียงสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 เพียงเท่านั้น               
ซ่ึงหากมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลและเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ผู้ที่ใช้สิทธิ
สวัสดิการข้าราชการไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใดมาบังคับใช้ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์               
อันอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาได้ แต่หากผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชย              
และพอใจการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ก็อาจไม่ต้องการดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อขอรับค่าเสียหายอีกต่อไปหรือหากมีการ
ฟ้องร้องในทางแพ่งเกิดขึ้น ก็ยังสามารถนำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชยจากกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี                           
ในระบบสาธารณสุขไปจ่ายเพื่อเยียวยาให้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ อีกทั้งยังขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย    
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และมาตรา 25 วรรคท้าย ทีบุ่คคลเมื่อได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ                         
ดังนั้นรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนกันในทุกสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และแม้ว่ารัฐจะได้รับรองไว้ทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิหรือเสรีภาพอื่นของบุคคลไว้ก็ตาม แต่หากบุคคลนั้นๆ ไม่อาจใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได้เท่าเทียมกับ              
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National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) ผู้เสียหายจะต้องร้องขอรับการชดเชยไปท่ีศาลชดเชยรัฐบาลกลาง 
(US Court of Federal Claims) โดยพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ คือ วัคซีนท่ีได้รับต้องเป็นวัคซีนท่ีกำหนดจากนโยบายและสัมพันธ์
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น 

สำหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ถูกผิดนั้น มีการกำหนดให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้น              
แก่ผู้ รับบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนไว้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) และเข้ารับบริการ                              
ในสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้ ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพ กฎหมายกำหนดเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล                    
คือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มาตรา 41 ซึ่ง กำหนดเกณฑ์การพิจารณารับการช่วยเหลือ                      
ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่                  
ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น          
ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป และได้กำหนดประเภทความเสียหายเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
อย่างถาวร 2) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ 3) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำหนดอัตราจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
หรือเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมิใช่เป็นการชดเชยความเสียหาย [5]  และแนวคิดเรื่องการชดเชยความเสียหาย             
โดยไม่พิสูจน์ถูกผิดนั้น มีการกำหนดให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการที่ เป็นลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์               
และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ รวมถึงลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ                      
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนไว้ที่สำนักงานประกันสังคม และเข้ารับบริการในสถานพยาบาล              
ที่กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากสถานพยาบาลที่ กำหนดสิทธิในการรับบริการ              
ทางการแพทย์ รวมทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับผู้ประกันตนไว้รักษาในกรณีฉุกเฉิน และสถานพยาบาลอื่นใดท่ีให้บริการทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ [6] ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมกฎหมายกำหนด
เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม                 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 63 ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณารับการช่วยเหลือและประเภทความเสียหายนั้นเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 
มีเพียงสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 เพียงเท่านั้น               
ซึ่งหากมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลและเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ผู้ที่ใช้สิทธิ
สวัสดิการข้าราชการไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ใดมาบังคับใช้ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์               
อันอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาได้ แต่หากผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชย              
และพอใจการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ก็อาจไม่ต้องการดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อขอรับค่าเสียหายอีกต่อไปหรือหากมีการ
ฟ้องร้องในทางแพ่งเกิดขึ้น ก็ยังสามารถนำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเงินชดเชยจากกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี                           
ในระบบสาธารณสุขไปจ่ายเพื่อเยียวยาให้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ อีกทั้งยังขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย    
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และมาตรา 25 วรรคท้าย ทีบุ่คคลเมื่อได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ                         
ดังนั้นรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนกันในทุกสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และแม้ว่ารัฐจะได้รับรองไว้ทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิทธิหรือเสรีภาพอื่นของบุคคลไว้ก็ตาม แต่หากบุคคลนั้นๆ ไม่อาจใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได้เท่าเทียมกับ              

บุคคลอื่นในสังคมหรือถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้นั้น                  
ย่อมไร้ความหมาย เพราะฉะนั้นสิทธิทุกสิทธิจึงต้องมีความเสมอภาค และจะต้องได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐ ตลอดรัฐจะต้อง
คุ้มครองมิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือสิทธิในความเสมอภาคของบุคคลได้  [7] นอกจากนี้หากเปรียบเทียบ
ระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบพบว่า อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ              
กับสิทธิประกันสังคมกำหนดอัตราที่เหมือนกัน ขณะที่สิทธิสวัสดิการข้าราชการไม่มีการกำหนดไว้ ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบประเภทของความเสียหายที่เกดิจากการรบับริการทางการแพทยแ์ละอตัราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของแตล่ะสทิธิ 

ประเภทของความเสียหายที่เกดิจากการรับบริการ
ทางการแพทย์ 

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องตน้ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 
สิทธิประกันสังคม สิทธิ

สวัสดิการ
ข้าราชการ 

๑.กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือ
เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต 
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต 

ตั้งแต ่240,000 บาท             
แต่ไมเ่กิน 400,000 บาท 

ตั้งแต่ 240,000 บาท             
แต่ไมเ่กิน 400,000 บาท 

ไม่ม ี

๒.กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิต 

ตั้งแต่ 100,000 บาท           
แต่ไมเ่กิน 240,000 บาท 

ตั้งแต่ 100,000 บาท           
แต่ไมเ่กิน 240,000 บาท 

ไม่ม ี

๓.กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ม ี
แหล่งอ้างอิง :ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น                   
ต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ข้อ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ระบบหลักประกันเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์                
ในต่างประเทศ พบว่า ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ก และประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งสามประเทศมีระบบการจ่ายเงินเยียวยา                  
ให้ผู้ได้รับความเสียหายจากการได้รับบริการทางแพทย์ที่เหมือนกัน มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ผู้เสียหายต่อร้องขอ              
รับการชดเชยต่อศาลรัฐบาลกลาง ขณะที่ประเทศไทย ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับ                 
การรักษาพยาบาลและเกิดความเสียหายจากการได้รับบริการทางการแพทย์ ผู้ใช้สิทธิทั้งสองสิทธิสามารถขอรับเงินเยียวยา
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ ได้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2545 มาตรา 41 และพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558 มาตรา 63 (7) ขณะที่ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการนั้น เมื่อเกิดความเสียหายจากการได้รับบริการทางการแพทย์  ไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายกำหนดให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ  พ.ศ. 2553 มาตรา ๔                   
กำหนดเพียงสิทธิรักษาพยาบาลเท่านั้น มิได้กำหนดใหร้องรับสิทธิด้านการเยียวยาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็น
ความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพท้ังสามระบบที่ยังมีแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความเสมอภาคอย่าง
เท่าเทียมกันของประชาชนทั้ง 3 ระบบให้ได้รับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเป็นธรรม และลดการฟ้องร้องบุคลากร
ด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานต้นสังกัด เห็นให้ควรนำหลักการของระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข               
โดยไม่พิสูจน์ความผิด คือ การมุ่ ง “ชดเชยความเสียหาย”อย่างรวดเร็ว  มาใช้กับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเพื่อให้เกิด                   
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ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเบื้องต้นก่อนและหากผู้เสียหายพอใจการช่วยเหลือเยียวยา ก็ไม่ต้องการ
ดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล จึงเสนอให้มีการประกาศคุ้มครองสิทธิสวัสดิการข้าราชการให้ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น 
กรณี ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์เช่นเดียวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประกันสังคม                     
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดการฟ้องคดีในระบบหลักประกันสุขภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ หลักสูตรปริญญาโท นิติ ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เปรมกมล ปิยะทตั 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกข้าวไร่ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 5 ต าบลใน
อ าเภอเคียนซา จ านวน 210 คน การปลูกข้าวไร่สามารถปลูกในช่วง 1-3 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการ
ปลูกข้าวไร่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร คิดเป็นร้อยละ 93.80 โดยมีสัดส่วนค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) มากที่สุดเกดิจาก
เกษตรกรเริ่มการปลูกข้าวไร่เป็นฤดูกาลปลูกแรก 2) ต้นทุนคงที่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไร่ ประกอบด้วย อัตราก าไรต่อต้นทุน 
38.56 % อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
656.75 % และจุดคุ้มทุนการปลูกอยู่ที่ 63 กิ โลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกและจ าหน่ายข้าวไร่ 
เนื่องจากต้นทุนคงที่ในการเพาะปลูกต ่า ราคาจ าหน่ายข้าวไร่สูง  
 
ค าส าคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ข้าวไร่ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เปรมกมล ปิยะทตั 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกข้าวไร่ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 5 ต าบลใน
อ าเภอเคียนซา จ านวน 210 คน การปลูกข้าวไร่สามารถปลูกในช่วง 1-3 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการ
ปลูกข้าวไร่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร คิดเป็นร้อยละ 93.80 โดยมีสัดส่วนค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) มากที่สุดเกดิจาก
เกษตรกรเริ่มการปลูกข้าวไร่เป็นฤดูกาลปลูกแรก 2) ต้นทุนคงที่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไร่ ประกอบด้วย อัตราก าไรต่อต้นทุน 
38.56 % อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
656.75 % และจุดคุ้มทุนการปลูกอยู่ที่ 63 กิ โลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกและจ าหน่ายข้าวไร่ 
เนื่องจากต้นทุนคงที่ในการเพาะปลูกต ่า ราคาจ าหน่ายข้าวไร่สูง  
 
ค าส าคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ข้าวไร่ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost and Return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa District Surat Thani Province 

Premkamon Piyatat 

Abstract 

          This research aims to study the cost and return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa 
District Surat Thani Province. The study used a data collection method by using a questionnaire to collect rice 
farmers scattered in all five sub-districts in Khian District. A sample of 210 people. The rice will plant in the first 
1-3 years of the main crop. The research results revealed that the upland rice cultivation costs divide into two 
parts: 1) Variable costs, equivalent to 93.80 %, with the highest proportion of labor costs (wages) arising from 
farmers starting to plant upland rice first season of planting. 2) Fixed costs 6.20%. Fixed costs were expenses 
incurred from purchasing equipment used in cultivation service life over 1-year. The yield on rice cultivation 
consists of profit margin 38.56%, profit margin on sales 27.83 %, Return on Capital (ROI) 219.04 %, Return on 
Assets (ROA) 656.75%, and the break-even point for planting is 63 kg per rai show that Farmers earn income 
from planting and selling rice fields. Due to the low fixed cost of cultivation high selling price of rice. 
 
Keywords: Cost Return Agri-Rice 
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บทน า 
        ข้าวเป็นพืชอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการบริโภคของโลก โดยปีการเพาะปลูก 2562/63 มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 61,197,134 ไร่ 
มีปริมาณผลผลิตรวม 24,064,170 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) [1] ส าหรับประเทศไทยปริมาณการปลูกข้าวแต่ละ
ภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 37,799,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.77 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
ปริมาณผลผลิต 11,282,079 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของปริมาณผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ ส าหรับภาคที่มีพื้นท่ีปลูกข้าวน้อย
ที่สุด ได้แก่ ภาคใต้ มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว 771,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของพื้นที่เพาะปลูกท้ังประเทศ และปริมาณผลผลิตรวม 
326,595 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของปริมาณผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) [2] สาเหตุทีก่าร
ปลูกข้าวในภาคใต้ลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้มากกว่า ได้แก่ ยางพารา 
ทุเรียน และปาล์มน ้ามัน เป็นต้น แต่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมพืชหลักระยะการปลกู 1-3 ปีแรกของการ
ปลูกพืชหลัก โดยปลูกข้าวไร่ในแนวล่องระยะหา่งของพืชหลัก พันธุ์ข้าวไร่ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมบอน พันธุ์ข้าวดอกข่า และ
พันธุข์้าวสังข์หยด จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเพื่อผลิตข้าวไร่ 8 กลุ่ม กระจายอยู่ในอ าเภอไชยา 1 กลุ่ม อ าเภอ
เวียงสระ 1 กลุ่ม อ าเภอเคียนซา 5 กลุ่ม และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 1 กลุ่ม กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2561) [3]   
 การปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความนิยม และมีการปลูกข้าวไร่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการโค่น
ต้นยางพารา หรือปาล์มน ้ามันที่หมดอายุการให้ผลผลิต ท าให้มีพื้นที่ส าหรับการปลูกข้าวไร่เพิ่มมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร หากแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนการเพาะปลูกที่แท้จริง เกษตรกรบางรายปลูกข้าวไร่โดยวิธีแบบดั้งเดิม  
และบางรายน าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเข้ามาใช้ท าให้ต้นทุนการปลูกข้าวไร่เพิ่มสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรทราบต้นทุน
การเพาะปลูกข้าวไร่ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในท่ีไม่จ าเป็น ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ส่วนเพิ่มที่เพิ่มขึ้น
ก่อนท่ีเกษตรกรจะได้รับรายได้จากการปลูกพืชหลัก  

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจโดยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างในพื้นทีอ่ าเภอเคียนซาที่มีการรวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไร่ และเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกข้าวไรใ่นพื้นที่ทางการเกษตร
ของตน อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจ านวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) [4] พบว่าในปี 
2560 มีจ านวน 433 คน  ดังนั้น ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจึงใช้การค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 207.92 คน ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
210 คน ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 5 ต าบลในอ าเภอเคียนซา ได้แก่ ต าบลเคียนซา ต าบลพ่วงพรคร ต าบลเขาตอก ต าบลอรัญคามวารี 
และต าบลบ้านเสด็จ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรปลูกข้าวไรใ่น
พื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROI  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA  
อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายสุทธิ และอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายสุทธิ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ท าการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยออกแบบแบบสอบถามให้ข้อค าถามมี
เนื้อหา (Content Validity) ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนในการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในอ าเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ลกูข้าวไร่ในดา้นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ส่วนท่ี 1 สอบถามสถานภาพ
และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวไร่ในเรื่อง ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ 1 รอบการผลิต การลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์
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บทน า 
        ข้าวเป็นพืชอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการบริโภคของโลก โดยปีการเพาะปลูก 2562/63 มีเนื้อที่เพาะปลูก 61,197,134 ไร่ 
มีปริมาณผลผลิตรวม 24,064,170 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) [1] ส าหรับประเทศไทยปริมาณการปลูกข้าวแต่ละ
ภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 37,799,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.77 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
ปริมาณผลผลิต 11,282,079 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของปริมาณผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ ส าหรับภาคที่มีพื้นท่ีปลูกข้าวน้อย
ที่สุด ได้แก่ ภาคใต้ มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว 771,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของพื้นที่เพาะปลูกท้ังประเทศ และปริมาณผลผลิตรวม 
326,595 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของปริมาณผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) [2] สาเหตุทีก่าร
ปลูกข้าวในภาคใต้ลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้มากกว่า ได้แก่ ยางพารา 
ทุเรียน และปาล์มน ้ามัน เป็นต้น แต่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงปลูกข้าวไร่เป็นพืชแซมพืชหลักระยะการปลกู 1-3 ปีแรกของการ
ปลูกพืชหลัก โดยปลูกข้าวไร่ในแนวล่องระยะหา่งของพืชหลัก พันธุ์ข้าวไร่ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมบอน พันธุ์ข้าวดอกข่า และ
พันธุข์้าวสังข์หยด จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเพื่อผลิตข้าวไร่ 8 กลุ่ม กระจายอยู่ในอ าเภอไชยา 1 กลุ่ม อ าเภอ
เวียงสระ 1 กลุ่ม อ าเภอเคียนซา 5 กลุ่ม และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 1 กลุ่ม กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2561) [3]   
 การปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความนิยม และมีการปลูกข้าวไร่เพิม่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการโค่น
ต้นยางพารา หรือปาล์มน ้ามันที่หมดอายุการให้ผลผลิต ท าให้มีพื้นที่ส าหรับการปลูกข้าวไร่เพิ่มมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร หากแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนการเพาะปลูกที่แท้จริง เกษตรกรบางรายปลูกข้าวไร่โดยวิธีแบบดั้งเดิม  
และบางรายน าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเข้ามาใช้ท าให้ต้นทุนการปลูกข้าวไร่เพิ่มสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรทราบต้นทุน
การเพาะปลูกข้าวไร่ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในท่ีไม่จ าเป็น ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ส่วนเพิ่มที่เพิ่มขึ้น
ก่อนท่ีเกษตรกรจะได้รับรายได้จากการปลูกพืชหลัก  

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวบรวมข้อมูลด้วยการส ารวจโดยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างในพื้นทีอ่ าเภอเคียนซาที่มีการรวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไร่ และเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกข้าวไรใ่นพื้นที่ทางการเกษตร
ของตน อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมจี านวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) [4] พบว่าในปี 
2560 มีจ านวน 433 คน  ดังนั้น ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจึงใช้การค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 207.92 คน ทั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
210 คน ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 5 ต าบลในอ าเภอเคียนซา ได้แก่ ต าบลเคียนซา ต าบลพ่วงพรคร ต าบลเขาตอก ต าบลอรัญคามวารี 
และต าบลบ้านเสด็จ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรปลูกข้าวไรใ่น
พื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROI  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA  
อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายสุทธิ และอัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายสุทธิ 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ลกูข้าวไร่ในดา้นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ส่วนท่ี 1 สอบถามสถานภาพ
และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวไร่ในเรื่อง ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ 1 รอบการผลิต การลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์

การเกษตร) และรายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ต่อ 1 รอบการผลิต เพื่อน าข้อมูลที่ได้ใช้ส าหรับค านวณต้นทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 กรอบแนวคิดการวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ในพื้นท่ีอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แสดงดังรูป ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 210 คน ผลการศึกษา 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.60 รองลงมาเพศชาย ร้อยละ 22.40 มีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 43.40 
รองลงมาอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 35.2  ระดับการศึกษาประถมการศึกษา ร้อยละ 51 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 21 มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน ร้อยละ 30.40 รองลงมาจ านวน 5 คน ร้อยละ 21 สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในการปลูก
ข้าวไร่จ านวน 2 คน ร้อยละ 48.60  รองลงมาจ านวนแรงงานในครัวเรือน 1 คน ร้อยละ 24.8 ภาระหนี้สินในครัวเรือนจ านวน 
60,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.1 รองลงมามีหนี้สินต ่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 19.5 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวไร่มาแล้ว 2 ปี ร้อยละ 37.1 รองลงมา 3 ปี ร้อยละ 17.6 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไร่พันธุ์
ข้าวสังข์หยด ร้อยละ 46.2 รองลงมาปลูกพันธุ์ข้าวหอมบอน ร้อยละ 42.4 เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ส าหรับการปลูกข้าวไร่ 10 ไร่ 
ร้อยละ 31 รองลงมา 5 ไร่ ร้อยละ 10.5 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนเพาะปลูกข้าวไร่ ร้อยละ 96.7 ผลผลิตข้าว
ไร่ที่ได้รับ 400 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 57.2 รองลงมา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 27.6 เกษตรกรสามารถจ าหน่ายข้าวไร่ได้กิโลกรัม
ละ 60 บาท ร้อยละ 52.4 รองลงมาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 45 บาท ร้อยละ 17.1 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น   
1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ 1 รอบการผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต แสดงเป็นต้นทุนผันแปร 

การปลูกข้าวไร่   ดังตารางที่ 1  
 

การวเิคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทนการปลกูขา้วไรข่อง
เกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอเคียนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ตน้ทนุและผลตอบแทนการปลกูขา้วไร ่ วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุ 

1.ตน้ทนุ/ค่าใช่จา่ยต่อ 1 รอบการผลิต 

2.การลงทนุในสินทรัพย์ (เครื่องมอืและอุปกรณ์
การเกษตร) 
3.ต้นทุนในการปลูกข้าวไร ่
4.รายได้จากการจ าหน่ายข้าวไรต่อ่ 1 รอบการผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROI 
2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม ROA 
3.อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายสุทธิ 
4.อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขายสุทธิ 
5. วิเคราะห์จดุคุ้มทุน 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตข้าวไร่               หน่วย: บาท/ไร่/ปี 
ปัจจัยการผลิต (ต้นทุนผันแปร) ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตข้าวไร่ (บาท/ปี) ร้อยละ  
1. ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 
  -พันธุข์้าวดอกข่า 584 3.24 
  -พันธุข์้าวหอมบอน 530 2.94 
  -พันธุข์้าวสังข์หยด 750 4.16 
  -พันธุข์้าวอื่น ๆ 900 4.99 

รวมค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,764 15.33 
2. ค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) 
-ค่าจ้างหยอดเมด็ข้าว 920 5.10 
-ค่าจ้างหว่านข้าว 700 3.88 
-ค่าจ้างหว่านปุ๋ย 334 1.91 
-ค่าจ้างฉีดพ่นยา 540 2.30 
-ค่าจ้างชักร่อง 1,234 6.85 
-ค่าจ้างแรงงานตน 3,000 16.64 
-ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 2,375 13.18 
-ค่าจ้างไถปรับที ่ 2,000 11.10 

รวมค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) 10,103 60.96 
3. ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก 
-ค่าปุ๋ย 1,000 5.55 
-ค่ายาปราบศตัรูพืช 1,000 5.55 
-ค่าฮอร์โมนบ ารุงข้าว 820 4.55 
-ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าว 1,300 7.21 
-ค่าภาษีที่ดิน 38 0.21 
รวมค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก 4,158 23.07 

รวมต้นทุนผันแปรทั้งสิ้น 18,025 100 
หมายเหตุ: ผู้วิจัยไม่ได้น าต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด (เช่น ค่าแรงงานของเกษตรกรเจ้าของสวน) มาค านวณต้นทุนการปลูกข้าวไร่ มี 

  เกษตรกรเพียงรายเดียวท่ีคิดค่าแรงงานตนเองในการปลูกข้าวไร่ 
ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนผันแปรในการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ 1 

รอบการผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต รวมต้นทุนผันแปรทั้งสิ้น 18,025 บาท ต้นทุนผันแปรส่วน
ใหญ่จะเป็นค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) ของเกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวไร่ฤดูกาลปลูกปีแรก 

2) การลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร) ผลการศึกษา พบว่า เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวไร่ 
ประกอบด้วย จอบ เสียม มีด/พร้า เคียว/แกะ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ย ดังตารางที่ 2 
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  -พันธุข์้าวดอกข่า 584 3.24 
  -พันธุข์้าวหอมบอน 530 2.94 
  -พันธุข์้าวสังข์หยด 750 4.16 
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-ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 2,375 13.18 
-ค่าจ้างไถปรับที ่ 2,000 11.10 

รวมค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) 10,103 60.96 
3. ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก 
-ค่าปุ๋ย 1,000 5.55 
-ค่ายาปราบศตัรูพืช 1,000 5.55 
-ค่าฮอร์โมนบ ารุงข้าว 820 4.55 
-ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าว 1,300 7.21 
-ค่าภาษีที่ดิน 38 0.21 
รวมค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก 4,158 23.07 

รวมต้นทุนผันแปรทั้งสิ้น 18,025 100 
หมายเหตุ: ผู้วิจัยไม่ได้น าต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด (เช่น ค่าแรงงานของเกษตรกรเจ้าของสวน) มาค านวณต้นทุนการปลูกข้าวไร่ มี 

  เกษตรกรเพียงรายเดียวท่ีคิดค่าแรงงานตนเองในการปลูกข้าวไร่ 
ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนผันแปรในการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ 1 

รอบการผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต รวมต้นทุนผันแปรทั้งสิ้น 18,025 บาท ต้นทุนผันแปรส่วน
ใหญ่จะเป็นค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) ของเกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวไร่ฤดูกาลปลูกปีแรก 

2) การลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร) ผลการศึกษา พบว่า เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวไร่ 
ประกอบด้วย จอบ เสียม มีด/พร้า เคียว/แกะ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ย ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลติข้าวไร่ 
รายการ ราคาทุน (บาท) อายุการใช้งาน (ปี) ค่าเสื่อมราคา (บาท/ปี) 

จอบ 250 3 83.33 
เสียม 200 3 66.67 
มีด/พรา้ 165 3 55.00 
เคียว/แกะ 41 2 20.50 
เครื่องพ่นยา 1,300 3 433.33 
เครื่องหว่านปุ๋ย/หว่านข้าว 1,600 3 533.33 

รวม 3,556  1,192.16 
หมายเหตุ : การค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธเีส้นตรงซึ่งแสดงมลูค่าปจัจุบัน (Present Value: PV) ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการหา 

   ผลตอบแทนท่ีเป็นมลูค่าปัจจุบนั สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤทัย มานิตย์ และ อัจฉรา ธูปบูชากร (2018) [5] 
ส่วนที่ 4 รายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ ต่อ 1 รอบการผลติ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดผลผลิตและรายได้จากการผลติข้าวไร่ 
อายุการปลูก (ปี) ผลผลิตเฉลี่ย(กิโลกรัม/ไร่) ราคาจ าหน่ายเฉลี่ย (บาท/กก.) รายได้จากการจ าหน่าย (บาท/ไร่) 

4-5  เดือน 450 59.17 26,626.50 
  

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรได้รับผลผลิตาข้าวไร่เฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ จ าหน่ายข้าวไร่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.17 บาท 
สร้างรายได้ 26,626.50 บาทต่อไร่ สามารถสรุปต้นทุนการปลูกข้าวไร่และรายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดต้นทุนและรายไดจ้ากการผลติข้าวไร่ 

รายการ อายุการปลูก 4-5 เดือน 
รายได้จากการผลิตข้าวไร ่ 26,626.50 
หัก  ต้นทุนผันแปร        (93.80) 18,025.00 
      ต้นทุนคงที่             (6.20)   1,192.16 
      รวมต้นทุนทั้งหมด  (100) 19,217.16 
      ก าไรสุทธิ 7,409.34 

หมายเหตุ: ต้นทุนคงที่เป็นการค านวนค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าวไร่เท่าน้ัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวไร่ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร 18,025 บาท คิดเป็นร้อยละ 
93.80 ต้นทุนคงที่ 1,192.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 รวมต้นทุนการผลิต 19,217.16 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิ  7,409.34 บาท/ไร่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของร่วมจิตร นกเขา และคณะ (2560) [6] ได้จัดท าคู่มือการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน แสดงข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่ มีต้นทุนผันแปร รวม  6 ,137.2 บาท และต้นทุนคงที่ 90 
บาท ผลผลิตข้าวไร่เฉลี่ย 0.45 ตันต่อไร่ หรือเท่ากับ 450 กิโลกรัมต่อไร่ จุดคุ้มทุนการปลูกอยู่ที่ 0.14 ตันต่อไร่ หรือเท่ากัน 140 
กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตต่อไร่ที่ได้สูงกว่าจุดคุ้มทุน 3 เท่า ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีน้อยหรือไม่มีเลย จึงท าให้
ผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่สูงคุ้มค่าการลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤทัย มานิตย์ และ อัจฉรา ธูปบูชากร (2018) [5] ที่ได้
ท าการศึกษา การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวของเกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 2) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์  ได้แก่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อมมีโครงสร้างต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,166.23 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 647.55 
บาทต่อไร่ ค่าแรงเฉลี่ย 1,895 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาทต่อผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 
 วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROI  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA  อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายสุทธิ และอัตราส่วนก าไร
จากการด าเนินงานต่อยอดขายสุทธ ิผลการค านวณ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงการค านวณหากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลีย่ต่อไร่ 

อัตราส่วน สูตรค านวณ แทนค่า ผลการค านวณ 
1. อัตราก าไรต่อต้นทุน ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่

ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร ่
7,409.34   
19,217.16 

38.56 % 

2. อัตราก าไรต่อยอดขาย ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
ราคาขายเฉลี่ยต่อไร ่

7,409.34  
26,626.50 

27.83 % 

3. อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
เงินลงทุน 

7,409.34  
1,287.50 

575.55 % 

4. อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) 

ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
สินทรัพย์เฉลี่ยต่อไร ่

7,409.34  
1,192.16 

621.51 % 
 

5. จุดคุ้มทุน  ต้นทุนคงที ่
(รายได้-ต้นทุนผันแปร 

1,192.16  
(26,626.50-18,025) 

0.14 ตัน หรือ 
63 กิโลกรัม/ไร ่

 
ผลการศึกษา พบว่า อัตราก าไร่ต่อต้นทุน 38.56 % แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรปลูกข้าวไร่มีความสามารถในการบริหาร

จัดการต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ท้ังหมดในการปลูกข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการปลูกข้าวไร่ 19,217.16 บาท สามารถ
สร้างผลก าไรจากการจ าหน่ายข้าวไร่ได้ถึง 7 ,409.34 บาทต่อไร่  อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมี
ความสามารถในการที่จะจ าหน่ายข้าวไร่ได้ราคาดี รายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ต่อไร่มีมูลค่า 26 ,626.50 บาท หลังหักต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปรแล้วมีผลก าไร 7,409.34 บาทต่อไร่ เป็นผลตอบแทนที่ที่คุ้มค่า อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 %    
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรลงทุนในการปลูกข้าวไร่ต่อไร่ 1,287.50 บาท ท าให้เกิดผลก าไรถึง 7,409.34 บาทต่อไร่ เงินลงทุนสามารถ
สร้างผลก าไร่ให้กับเกษตรกรประมาณเกือบ 6 เท่าของเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 656.75 % แสดงให้
เห็นว่า เกษตรกรสามารถบริหารสินทรัพย์ในการปลกูข้าวไร่ 1,192.16 บาท ท าให้เกิดก าไรถึง 7,409.34 บาทต่อไร่ สินทรัพย์ที่ใช้ใน
การปลูกข้าวไร่สร้างผลก าไรให้เกษตรกรประมาณเกือบ 7 เท่าของต้นทุนสินทรัพย์ เนื่องมาจากการปลูกข้าวไร่ไม่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีราคาแพง และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 63 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรินทร นามขาน 
และจุฑาธิป จันทร์ทรง (2562) [7] ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการท านาข้าวของเกษตรกร เพื่อ
สร้างผลตอบแทนสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,032 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อไร่ในการปลูกข้าว 6,962 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 4,802 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,913 บาทต่อไร่ 
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วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 2) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์  ได้แก่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อมมีโครงสร้างต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,166.23 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 647.55 
บาทต่อไร่ ค่าแรงเฉลี่ย 1,895 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาทต่อผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 
 วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROI  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA  อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายสุทธิ และอัตราส่วนก าไร
จากการด าเนินงานต่อยอดขายสุทธ ิผลการค านวณ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงการค านวณหากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลีย่ต่อไร่ 

อัตราส่วน สูตรค านวณ แทนค่า ผลการค านวณ 
1. อัตราก าไรต่อต้นทุน ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่

ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร ่
7,409.34   
19,217.16 

38.56 % 

2. อัตราก าไรต่อยอดขาย ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
ราคาขายเฉลี่ยต่อไร ่

7,409.34  
26,626.50 

27.83 % 

3. อัตราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
เงินลงทุน 

7,409.34  
1,287.50 

575.55 % 

4. อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) 

ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร ่
สินทรัพย์เฉลี่ยต่อไร ่

7,409.34  
1,192.16 

621.51 % 
 

5. จุดคุ้มทุน  ต้นทุนคงที ่
(รายได-้ต้นทุนผันแปร 

1,192.16  
(26,626.50-18,025) 

0.14 ตัน หรือ 
63 กิโลกรัม/ไร ่

 
ผลการศึกษา พบว่า อัตราก าไร่ต่อต้นทุน 38.56 % แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรปลูกข้าวไร่มีความสามารถในการบริหาร

จัดการต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ท้ังหมดในการปลูกข้าวไร่อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการปลูกข้าวไร่ 19,217.16 บาท สามารถ
สร้างผลก าไรจากการจ าหน่ายข้าวไร่ได้ถึง 7 ,409.34 บาทต่อไร่  อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมี
ความสามารถในการที่จะจ าหน่ายข้าวไร่ได้ราคาดี รายได้จากการจ าหน่ายข้าวไร่ต่อไร่มีมูลค่า 26 ,626.50 บาท หลังหักต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปรแล้วมีผลก าไร 7,409.34 บาทต่อไร่ เป็นผลตอบแทนที่ที่คุ้มค่า อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 %    
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรลงทุนในการปลูกข้าวไร่ต่อไร่ 1,287.50 บาท ท าให้เกิดผลก าไรถึง 7,409.34 บาทต่อไร่ เงินลงทุนสามารถ
สร้างผลก าไร่ให้กับเกษตรกรประมาณเกือบ 6 เท่าของเงินลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 656.75 % แสดงให้
เห็นว่า เกษตรกรสามารถบริหารสินทรัพย์ในการปลกูข้าวไร่ 1,192.16 บาท ท าให้เกิดก าไรถึง 7,409.34 บาทต่อไร่ สินทรัพย์ที่ใช้ใน
การปลูกข้าวไร่สร้างผลก าไรให้เกษตรกรประมาณเกือบ 7 เท่าของต้นทุนสินทรัพย์ เนื่องมาจากการปลูกข้าวไร่ไม่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีราคาแพง และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 63 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรินทร นามขาน 
และจุฑาธิป จันทร์ทรง (2562) [7] ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการท านาข้าวของเกษตรกร เพื่อ
สร้างผลตอบแทนสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในการปลูกข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,032 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อไร่ในการปลูกข้าว 6,962 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิจากการปลูกข้าวเฉลี่ย 4,802 บาทต่อไร่ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,913 บาทต่อไร่ 

และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 248 บาทต่อไร่ จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 0.05 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ยตอ่ไร ่มีอัตรา
ก าไรต่อต้นทุน 2.22 เท่า อัตราก าไรต่อยอดขาย 0.69 เท่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 1.42 เท่า และอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) 3.77 เท่า ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวสูงกว่าต้นทุนจากการปลูกข้าวของเกษตรกร 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวไร่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลูกยางพารา
และปาล์มน ้ามันเป็นพืชหลัก ปลูกข้าวไร่เป็นพืชเสริมระหว่างรอพืชหลักได้รับผลผลิต สามารถปลูกข้าวไร่ในช่วง 1-3 ปีแรกของการ
ปลูกพืชหลัก ข้าวไร่ใช้เวลาในการปลูกก 4-5 เดือน เกษตรกรนิยมปลูกข้าวไร่พันธุ์ข้าวสังข์หยด ต้นทุนการปลูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร ร้อยละ 93.80 โดยมีสัดส่วนค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) มากที่สุดเกิดจากเกษตรกรเริ่มการปลูกข้าวไร่เป็นฤดูกาล
ปลูกแรก 2) ต้นทุนคงที่ ร้อยละ 6.20 ต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี  

อัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไร่ ประกอบด้วย อัตราก าไรต่อต้นทุน 38.56 % อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 656.75 % และจุดคุ้มทุนการปลูกอยู่ที่ 63
กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรน าอุปกรณ์ทางการเกษตรกรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ เนื่องจากการปลูกข้าวไร่ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีราคาแพง สามารถใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไร่ส าหรับการเพาะปลูกปีต่อไป ท าให้ต้นทุนการผลิตต ่า ราคาจ าหน่ายข้าวไร่สูงส่งผลให้เกษตรกรได้รับอยู่ในอัตราที่สูงคุ้มค่า 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ทุนวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
เกษตรกรปลูกข้าวไร่ในพ้ืนท่ีทั้ง 5 ต าบล อ าเภอเคียนซา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยเรื ่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ(1) สำรวจภาพรวมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile (2) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้บริการ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile โดยใช้สูตร Taro 
Yamane ในการกำหนดขนาดตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2564 กับลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชรที่ใช้และไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา แสดงผลในรูปแบบความถี่ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ และ
แบบจำลองโลจิส 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรสจดทะเบียน ไม่มีบุตร 
การศึกษาสูงสุดของบุตรอยู่ระดับมัธยมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงินระหว่างบญัชี
ภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์ ใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์  ใช้เวลา
ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง และพนักงานธนาคารแนะนำ ให้รู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile ส่วนเหตุผลสำหรับคนที่ไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส.  
A-mobile คือ ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลย ีปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน  และการรับรู้ถึงความเสี่ยง โดยการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อด้านความถี่ท่ีใช้บริการ การศึกษาบุตร การศึกษา มีผลต่อ
เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อแหล่งที่มาของการรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยแบบจำลอง โลจิส พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile  
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ABSTRACT 

The aims of this study were (1) to survey the overall picture of BAAC A-mobile services usage,  
(2) to study the behavior of using and not using the services, and (3) to study the factors affecting the 
behavior of utilizing BAAC A-mobile services by using the Taro Yamane formula to determine the sample 
size, and a quota-based sample of 400 people was selected. In August 2021, data were collected from 
questionnaires with BAAC customers in Kamphaeng Phet province who used and did not use BAAC A-mobile 
services. The data were analyzed using descriptive statistics that were shown in the form of frequency, 
percentage, mean, chi-squared hypothesis testing, and logistic model. 

The results revealed that most of the participants were women, ages 30-40, who were marriage 
registered and had no children. The children's highest education was secondary level. The participant had 
a bachelor's degree, worked as a civil servant, or state enterprise employee, and earned 10,001-20,000 baht 
per month. Most of them transferred money between their accounts, bank account, and PromptPay which 
they used 1-3 times per week on average, no more than 5 minutes at a time, and the bank staff introduced 
them to BAAC A-mobile. The unused reason was that most of them are technologically illiterate. Perceived 
Usefulness, Perceived Ease of Use, and Perceived Risk were technology adoption factors for those who used 
BAAC A-mobile services. By hypothesis testing, age, education, occupation, and average monthly income all 
affected the frequency of service use, child education and education affected the average time spent 
utilizing services, and average monthly income affected the source of known BAAC A-mobile. Therefore, age, 
education, occupation, and income were related to BAAC A-mobile service consumption behavior after  
a logistic model was used to analyze the association between independent and dependent variables. 
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บทนำ 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดจิิทัลอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

แบบก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือ
สังคมที่ผู้บริโภคไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ และไม่จ่ายเงินสดกันอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนมาใช้การ
ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Payment ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า FinTech ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน  เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคาร, การโอนเงินระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ผ่านการตัดบัตรเดบิตหรือบัตร
เครดิต เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการทำธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ธุรกรรมทางการเงินจะ
เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นกว่าเดิมผ่าน Fintech มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อทำธุรกรรมผ่านธนาคารด้วยตนเองอีกด้วย (อาริยา สุขโต, 2564) 

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้ทันยุคทันเหตุการณ์โดย
การให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็ว และประหยัดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพ่ิม
รายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ศูนย์กลางทางการเงินท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรให้ดีขึ้น ธ.ก.ส.จึงเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้กำหนด
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานองค์กร ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 - 2564 (เพิ่มเติมปีบัญชี 2565) จากพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 ได้กำหนด มาตรา 16 ให้ส่วน
ราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 
- 2565 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  (ที ่มา : 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 

ดังนั ้น ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนงานรายปีและ
แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี โดยธนาคารได้กำหนดยทุธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2560 - 2564 (เพิ่มเติม
ปีบัญชี 2565) จำนวน 6 ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ข้อที่ 1 คือการมุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องการบริการทางการเงินให้ครบวงจรและทันสมัย ธนาคาร ธ.
ก.ส.จึงได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้รองรับและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างทันท่วงทีในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Online มากขึ้น นั่นคือ ธ.ก.ส. A-mobile แต่ปัจจุบันจาก
สถิติข้อมูลผลการลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-mobile ในระดับประเทศของธนาคาร ธ.ก.ส. ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
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แบบก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือ
สังคมที่ผู้บริโภคไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ และไม่จ่ายเงินสดกันอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนมาใช้การ
ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Payment ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า FinTech ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน  เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคาร, การโอนเงินระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ผ่านการตัดบัตรเดบิตหรือบัตร
เครดิต เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการทำธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ธุรกรรมทางการเงินจะ
เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นกว่าเดิมผ่าน Fintech มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียม และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อทำธุรกรรมผ่านธนาคารด้วยตนเองอีกด้วย (อาริยา สุขโต, 2564) 

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้ทันยุคทันเหตุการณ์โดย
การให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็ว และประหยัดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่ม
รายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ศูนย์กลางทางการเงินท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรให้ดีขึ้น ธ.ก.ส.จึงเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้กำหนด
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานองค์กร ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 - 2564 (เพิ่มเติมปีบัญชี 2565) จากพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 ได้กำหนด มาตรา 16 ให้ส่วน
ราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี  ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 
- 2565 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  (ที ่มา : 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 

ดังนั ้น ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนงานรายปีและ
แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี โดยธนาคารได้กำหนดยทุธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2560 - 2564 (เพิ่มเติม
ปีบัญชี 2565) จำนวน 6 ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ข้อที่ 1 คือการมุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องการบริการทางการเงินให้ครบวงจรและทันสมัย ธนาคาร ธ.
ก.ส.จึงได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้รองรับและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างทันท่วงทีในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Online มากขึ้น นั่นคือ ธ.ก.ส. A-mobile แต่ปัจจุบันจาก
สถิติข้อมูลผลการลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-mobile ในระดับประเทศของธนาคาร ธ.ก.ส. ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
(ที่มา : ระบบสารสนเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
มีเพียงร้อยละ 27 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของธนาคาร จำนวนผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile สูงถึงร้อยละ 73 ของ
จำนวนลูกค้าทั้งหมด ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบ Mobile 
banking ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2563 จำนวนบัญชีที่ลูกค้าใช้บริการธุรกรรมชำระเงินผ่าน Mobile 
banking ในปี 2563 สูงถึงเกือบ 70 ล้านบัญชี  

ดังนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร 
และสาเหตุของการไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้นในยุคแห่งสังคมไร้เงินสดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อสำรวจภาพรวมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ที่ใช้และไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส.  
A-mobile ในช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 400 คน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1 เพศ 
2 อาย ุ
3 สถานภาพ 
4 จำนวนบุตร 
5 การศึกษาบุตร 
6 อาชีพ 
7 การศึกษา 
8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
ธ.ก.ส. A-mobile 

ใช้/ไม่ใช ้

พฤติกรรมการใช้บริการ 
ธ.ก.ส. A-mobile 

1. ความถี่การใช้บริการ 
2. เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ 
3.แหล่งที่มาของการรู้จัก 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร  

 ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งหมด 109,202 คน 
ประกอบไปด้วย 17 สาขา คือ สาขากำแพงเพชร สาขาสลกบาตร สาขาคลองขลุง สาขาไทรงาม สาขาพรานกระต่าย สาขา
คลองลาน สาขาปางศิลาทอง สาขาบึงสามัคคี สาขาลานกระบือ สาขาคลองแม่ลาย สาขาทรายทองวัฒนา สาขาขาณุวรลักษ
บุรี สาขาโกสัมพีนคร สาขาโค้งไผ่ สาขาคลองพิไกร สาขานครชุม และสาขาท่าพุทรา 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกำแพงเพชร ที่ใช้และไม่ใช้

บริการ ธ.ก.ส. A-mobile จำนวน 109,202 คน ด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคำนวณสูตร ดังนี้ 

   n = N
1+Ne2 

โดยที่  n = ขนาดตัวอย่าง 
  N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

  n = 109,202
(1+109,202)(0.05)2 

     = 400 คน 
 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีการ
กําหนดขนาดของตัวอย่างโดยคํานงึถึงสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุม่ ย่อยๆ และเลือกตัวอย่างให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ
โดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือก 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
การศึกษาครั้งน้ีใช้ข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามจะ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน สังกัดสาขา

ลูกค้า 
ส่วนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile พร้อมทั้งสอบถามปัจจัยที่ทำให้เลือกใช้บริการ ธ.ก.ส. 

A-mobile โดยกำหนดระดับคะแนน 5 ระดับ และระดับเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้
ระดับคะแนนความคดิเห็น (Likert Scale) เกณฑ์การแปลผล (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2539 หน้า 15) 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 5 คะแนน 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปาน

กลาง 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 1 คะแนน 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 

 ส่วนท่ี 3 ศึกษาเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล    

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ในการอธิบายถึงลักษณะทั่วไป โดย
แสดงผลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ และความถี่ และใช้การทดสอบค่าchi-square และแบบจำลอง โลจิต (Logit 
Model)  ใช้สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Explanatory Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ซึ่งตัวแปรตามจะมีค่าเพียง 2 ค่าคือ 0 และ 1 เท่านั้น สามารถเขียนแบบจำลองๆได้ดังนี้ 

Yi = ß0+ß1Xi1 + ui 
โดยกำหนดให ้  Yi = พฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 

   Yi  = 0 ไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
   Yi  = 1 ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
   Xi1 = ปัจจัยส่วนบุคคล   
 

สรุปผลการวิจัย 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61  

มีอายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 37 สมรสจดทะเบียน ร้อยละ 48.50  ไม่มีบุตร ร้อยละ 38.25 การศึกษาสูงสุดของบุตรอยู่ระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 73 คน ร้อยละ 18.25 ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 35.50 รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37 

 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของผู้ใช้บริการจำนวน 323 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บริการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์  
ร้อยละ 82.66 โดยใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 41.80 ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 68.42 และรู้จัก  
ธ.ก.ส. A-mobile มาจากพนักงานธนาคารแนะนำ ร้อยละ 72.45 ส่วนเหตุผลสำหรับคนที่ไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
จำนวน 77 คน ส่วนใหญ่ไม่ใช้เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ร้อยละ 27.27 
 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้ที ่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile จำนวน 323 คน พบว่า การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) อยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.71) (ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use: PEOU) อยู ่ในระดับมากที่สุด (x = 4.83) และการรับรู ้ถึงความเสี ่ยง (Perceived Risk: PR) อยู ่ในระดับมากที่สุด  
(x = 4.62) 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เฉลี่ยต่อสัปดาห์ คือ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile คือ การศึกษาบุตร 
การศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อพฤติกรรมด้านแหล่งที่มาของการรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยแบบจำลองโลจิต (Logit Model) ในรูปแบบ
สมการถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression) พบว่า ปัจจัยทีส่่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. 
A-mobile ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร  

 ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งหมด 109,202 คน 
ประกอบไปด้วย 17 สาขา คือ สาขากำแพงเพชร สาขาสลกบาตร สาขาคลองขลุง สาขาไทรงาม สาขาพรานกระต่าย สาขา
คลองลาน สาขาปางศิลาทอง สาขาบึงสามัคคี สาขาลานกระบือ สาขาคลองแม่ลาย สาขาทรายทองวัฒนา สาขาขาณุวรลักษ
บุรี สาขาโกสัมพีนคร สาขาโค้งไผ่ สาขาคลองพิไกร สาขานครชุม และสาขาท่าพุทรา 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกำแพงเพชร ที่ใช้และไม่ใช้

บริการ ธ.ก.ส. A-mobile จำนวน 109,202 คน ด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคำนวณสูตร ดังนี้ 

   n = N
1+Ne2 

โดยที ่ n = ขนาดตัวอย่าง 
  N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

  n = 109,202
(1+109,202)(0.05)2 

     = 400 คน 
 วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกแบบกำหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่มีการ
กําหนดขนาดของตัวอย่างโดยคํานงึถึงสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุม่ ย่อยๆ และเลือกตัวอย่างให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ
โดยไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือก 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
การศึกษาครั้งน้ีใช้ข้อมูลประเภทปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามจะ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน สังกัดสาขา

ลูกค้า 
ส่วนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile พร้อมทั้งสอบถามปัจจัยที่ทำให้เลือกใช้บริการ ธ.ก.ส. 

A-mobile โดยกำหนดระดับคะแนน 5 ระดับ และระดับเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้
ระดับคะแนนความคดิเห็น (Likert Scale) เกณฑ์การแปลผล (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2539 หน้า 15) 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 5 คะแนน 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปาน

กลาง 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 
เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 1 คะแนน 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 

 ส่วนท่ี 3 ศึกษาเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile  

 
  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล    

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ในการอธิบายถึงลักษณะทั่วไป โดย
แสดงผลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ และความถี่ และใช้การทดสอบค่าchi-square และแบบจำลอง โลจิต (Logit 
Model)  ใช้สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Explanatory Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ซึ่งตัวแปรตามจะมีค่าเพียง 2 ค่าคือ 0 และ 1 เท่านั้น สามารถเขียนแบบจำลองๆได้ดังนี้ 

Yi = ß0+ß1Xi1 + ui 
โดยกำหนดให ้  Yi = พฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 

   Yi  = 0 ไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
   Yi  = 1 ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
   Xi1 = ปัจจัยส่วนบุคคล   
 

สรุปผลการวิจัย 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61  

มีอายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 37 สมรสจดทะเบียน ร้อยละ 48.50  ไม่มีบุตร ร้อยละ 38.25 การศึกษาสูงสุดของบุตรอยู่ระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 73 คน ร้อยละ 18.25 ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 35.50 รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37 

 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของผู้ใช้บริการจำนวน 323 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บริการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์  
ร้อยละ 82.66 โดยใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 41.80 ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง ร้อยละ 68.42 และรู้จัก  
ธ.ก.ส. A-mobile มาจากพนักงานธนาคารแนะนำ ร้อยละ 72.45 ส่วนเหตุผลสำหรับคนที่ไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
จำนวน 77 คน ส่วนใหญ่ไม่ใช้เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ร้อยละ 27.27 
 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้ที ่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile จำนวน 323 คน พบว่า การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) อยู่ในระดับมากที่สุด  (x = 4.71) (ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use: PEOU) อยู ่ในระดับมากที่สุด (x = 4.83) และการรับรู ้ถึงความเสี ่ยง (Perceived Risk: PR) อยู ่ในระดับมากที่สุด  
(x = 4.62) 

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เฉลี่ยต่อสัปดาห์ คือ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile คือ การศึกษาบุตร 
การศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อพฤติกรรมด้านแหล่งที่มาของการรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยแบบจำลองโลจิต (Logit Model) ในรูปแบบ
สมการถดถอยเชิงโลจิสติค (Logistic Regression) พบว่า ปัจจัยทีส่่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. 
A-mobile ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี สภานภาพสมรสจด
ทะเบียน ไม่มีบุตร การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีระดับ
การศึกษา อาชีพที่สอดคล้องกับฐิรญาดา สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
เอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล 

 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงิน
ระหว่างบัญชีภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง และรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile มาจากพนักงานธนาคารแนะนำ สอดคล้องกับฐิรญาดา 
สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมการใช้บริการด้านเงินฝากอย่างเดียว ซึ่งรู้จักแอป
พลิเคชันเอโมบายจากการแนะนำของพนักงานธนาคาร ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเอโมบายโดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 1 - 5 นาท ี

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 3 ปัจจัย การรับรู้
ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) และการรับรู้ถึงความ
เสี่ยง (Perceived Risk: PR) เนื่องจาก ธ.ก.ส.A-mobile ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องง่ายขึ้น 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีปลอดภัย น่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับฐิรญาดา สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล  พบว่า 
ทัศนคติในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบาย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ด้าน
ขั้นตอนการใช้งาน และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

การทดสอบสมมติฐานหาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile พบว่า อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความถี่ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เฉลี่ยต่อสัปดาห์  การศึกษาบุตร การศึกษา มีผลต่อ
เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อแหล่งที่มาของการรู ้จัก ธ.ก.ส. A-mobile  
ซึ่งสอดคล้องกับฐิตาภรณ์ สระแก้ว, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ อรจันทร์ ศิริโชติ (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้บริการ
ต่อครั้ง และสอดคล้องกับชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] 
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 ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี สภานภาพสมรสจด
ทะเบียน ไม่มีบุตร การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีระดับ
การศึกษา อาชีพที่สอดคล้องกับฐิรญาดา สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
เอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล 

 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงิน
ระหว่างบัญชีภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง และรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile มาจากพนักงานธนาคารแนะนำ สอดคล้องกับฐิรญาดา 
สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมการใช้บริการด้านเงินฝากอย่างเดียว ซึ่งรู้จักแอป
พลิเคชันเอโมบายจากการแนะนำของพนักงานธนาคาร ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเอโมบายโดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการใช้งานแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 1 - 5 นาท ี

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 3 ปัจจัย การรับรู้
ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU) และการรับรู้ถึงความ
เสี่ยง (Perceived Risk: PR) เนื่องจาก ธ.ก.ส.A-mobile ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องง่ายข้ึน 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีปลอดภัย น่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับฐิรญาดา สุวรรณโณ (2560) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสตูล  พบว่า 
ทัศนคติในการใช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบาย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ด้าน
ขั้นตอนการใช้งาน และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

การทดสอบสมมติฐานหาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile พบว่า อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความถี่ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เฉลี่ยต่อสัปดาห์  การศึกษาบุตร การศึกษา มีผลต่อ
เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อแหล่งที่มาของการรู ้จัก ธ.ก.ส. A-mobile  
ซึ่งสอดคล้องกับฐิตาภรณ์ สระแก้ว, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ อรจันทร์ ศิริโชติ (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชัน A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้บริการ
ต่อครั้ง และสอดคล้องกับชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบแบบสอบถามสำหรบัการศึกษาในครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถามแบบเอกสาร ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรออกแบบแบบสอบถามแบบ QR-code เพื่อประหยดัเวลา และลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 

2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการและไม่ใช้ ธ.ก.ส.A-mobile ในจังหวัดกำแพงเพชร
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษากลุม่ตัวอย่างในระดับภูมภิาคหรือระดับประเทศ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาที่สามารถ
ครอบคลมุตัวอย่างประชากรและสะท้อนถึงความแตกตา่งมากยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยครั้งนี้ ธนาคารสามารถนำพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ธ.ก.ส.A-mobile เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการใช้งาน ส่วนสาเหตุของผู้ที่ไม่ใช้บริการ เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่มขึ้น 
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การใชส้ารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ1 

บทคัดย่อ 
 เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของโรงแรมตามเป้าหมายที่วางไว้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีซึ่งอาจจะมีส่วนให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จจึงด าเนินการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 190 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย  
         ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว รูปแบบการด าเนินการโรงแรม
เป็นเจ้าของด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 5-
10 ปี จ านวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง โรงแรมตากอากาศ กลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวต่างประเทศ  
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
         ลักษณะทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีรูปแบบการด าเนินงานโรงแรม ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ลักษณะการใช้
สารสนเทศทางการบัญชี การสร้างความแตกต่าง การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนที่แตกต่างกัน  
 สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม  
 การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้สามารถช่วยปัญหาธุรกิจในการบริหารธุรกิจโรงแรมจึงต้องการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีมากข้ึน เพ่ือสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ 
 
ค าส าคญั : สารสนเทศทางการบัญชี, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรม 
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การใชส้ารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ1 

บทคัดย่อ 
 เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของโรงแรมตามเป้าหมายที่วางไว้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีซึ่งอาจจะมีส่วนให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จจึงด าเนินการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 190 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย  
         ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว รูปแบบการด าเนินการโรงแรม
เป็นเจ้าของด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 5-
10 ปี จ านวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง โรงแรมตากอากาศ กลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวต่างประเทศ  
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
         ลักษณะทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีรูปแบบการด าเนินงานโรงแรม ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ลักษณะการใช้
สารสนเทศทางการบัญชี การสร้างความแตกต่าง การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนที่แตกต่างกัน  
 สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม  
 การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้สามารถช่วยปัญหาธุรกิจในการบริหารธุรกิจโรงแรมจึงต้องการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีมากข้ึน เพ่ือสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ 
 
ค าส าคญั : สารสนเทศทางการบัญชี, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรม 
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Accounting information is used to gain a competitive advantage in the hotel industry 
Surat Thani Province 

Kamonnan Cheevarattanachote1 

Abstrct 
 As a result of the hotel's business operations as intended, the use of accounting information that 
may contribute to the success of the business was conducted research. The objectives were: 1) to study 
the use of accounting information in hotel businesses in Surat Thani Province; and 2) to study the 
relationship between accounting information use and competitive advantages. The samples were from 
190 locations. The data was analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing were analysis of variance. Correlation and 
regression analysis 
 The results of the research revealed that hotel business in Surat Thani province was sole 
proprietorship business. The hotel operation model is owned and operated by itself. Number of 
employees less than 50 people Registered capital of more than 10 million baht Duration of operation 5-10 
years Number of rooms less than 100 Resort hotels A target group of foreign tourists 
 The overall level of opinion about the use of accounting information was very high. and have a 
level of opinion about competitive advantage. Overall, it's at a high level. 
 General characteristics of the hotel business in Surat Thani Province with a hotel operation 
model, registered capital and period of business different have opinions on the accounting information 
used Characteristics of the use of accounting information differentiation in cost management quick 
response and focusing on specific segments of the market. 
 Accounting information used and accounting information usage characteristics have a positive 
correlation and impact on overall competitive advantage. 
 The use of accounting information can help solve business problems in hotel business 
management, thus requiring more use of accounting information. in order to be able to use it as 
information for effective and competitive organizational management. 
 
Keywords : Accounting information, Competitive advantage, Hotel business 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นโดยในช่วงปี 2560 – 2562 มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 
18.70 และ 18.31 ตามล าดับ (กรมการท่องเท่ียว, 2564) ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งในการท ารายได้
เข้าสู่ประเทศ เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์โรคติดต่อ ท าให้ธุรกิจโรงแรมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลา โดยจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวส าคัญอันดับต้นๆ 
ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะมีธรรมชาติอันสวยงาม ท้ังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่
เกาะอ่างทอง และมีพ้ืนท่ีป่าดิบชื้นบนบกท่ีอุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ ามากมาย  และสัตว์ป่านานาชนิด (คู่มือการ
ท่องเท่ียวสุราษฏร์ธานี, 2564) จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้  ท่ีมี
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเย่ียมเยือนปีละหลายล้านคน โดยธุรกิจโรงแรมมีการพัฒนาการบริหารงานเพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรให้มีการบริการแก่ลูกค้าได้ดีกว่า
คู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและติดตามลูกค้าขององค์กรได้อย่างใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น  ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ และสามารถลดต้นทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ้่ายสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ได้อีกด้วย (ฐิติพร  , 2550) และสารสนเทศทางการบัญชี ท า
หน้าท่ีเป็นเครื่องมือให้ข้อมูลแก่ ผู้บริหาร ส าหรับกระบวนการตัดสินใจ ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การเก็บ
ข้อมูลและการแก้ไขปัญหา   
 จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจการศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผลลัพธ์ท่ีได้จาการศึกษาสามารถน ามาน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อความม่ันคงของกิจการ 
       วิธีการวิจัย 
ประชากร ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 518 แห่ง (กรมการท่องเท่ียว, 2561 :ออนไลน์) 
กลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับ 3-4 ดาว จ านวนท้ังหมด 275 แห่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
        ตอนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ส่วน 
สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ และ ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
        ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
       น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้ กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีเป็น กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 แห่ง หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 
สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.914 ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.910 ตอนท่ี 3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.892 
ด้านการบริหารต้นทุนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.938 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 
0.940 ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.861 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวบข้อมูล ผู้วิจัยประสานงานการขออนุญาตเก็บข้อมูลช่องทางต่างๆ ดังนี้ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์การ
โทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ และการเข้าพบที่โรงแรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ธุรกิจโรงแรมใน จ. สุราษฎร์ธานี 
ระดับ 3-4 ดาว จ านวน ทั้งหมด 275 แห่ง ซึ่งแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับมีจ านวน 190 ฉบับ  
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นโดยในช่วงปี 2560 – 2562 มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 
18.70 และ 18.31 ตามล าดับ (กรมการท่องเท่ียว, 2564) ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งในการท ารายได้
เข้าสู่ประเทศ เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์โรคติดต่อ ท าให้ธุรกิจโรงแรมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลา โดยจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวส าคัญอันดับต้นๆ 
ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะมีธรรมชาติอันสวยงาม ท้ังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่
เกาะอ่างทอง และมีพ้ืนท่ีป่าดิบชื้นบนบกท่ีอุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย สายน้ ามากมาย  และสัตว์ป่านานาชนิด (คู่มือการ
ท่องเท่ียวสุราษฏร์ธานี, 2564) จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้  ท่ีมี
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเย่ียมเยือนปีละหลายล้านคน โดยธุรกิจโรงแรมมีการพัฒนาการบริหารงานเพื่อ
ความย่ังยืนของกิจการ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรให้มีการบริการแก่ลูกค้าได้ดีกว่า
คู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและติดตามลูกค้าขององค์กรได้อย่างใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น  ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ และสามารถลดต้นทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ้่ายสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ได้อีกด้วย (ฐิติพร  , 2550) และสารสนเทศทางการบัญชี ท า
หน้าท่ีเป็นเครื่องมือให้ข้อมูลแก่ ผู้บริหาร ส าหรับกระบวนการตัดสินใจ ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การเก็บ
ข้อมูลและการแก้ไขปัญหา   
 จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจการศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผลลัพธ์ท่ีได้จาการศึกษาสามารถน ามาน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อความม่ันคงของกิจการ 
       วิธีการวิจัย 
ประชากร ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 518 แห่ง (กรมการท่องเท่ียว, 2561 :ออนไลน์) 
กลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับ 3-4 ดาว จ านวนท้ังหมด 275 แห่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
        ตอนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ส่วน 
สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ และ ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
        ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
       น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้ กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีเป็น กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 แห่ง หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 
สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.914 ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.910 ตอนท่ี 3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.892 
ด้านการบริหารต้นทุนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.938 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 
0.940 ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.861 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวบข้อมูล ผู้วิจัยประสานงานการขออนุญาตเก็บข้อมูลช่องทางต่างๆ ดังนี้ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์การ
โทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ และการเข้าพบที่โรงแรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ธุรกิจโรงแรมใน จ. สุราษฎร์ธานี 
ระดับ 3-4 ดาว จ านวน ทั้งหมด 275 แห่ง ซึ่งแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับมีจ านวน 190 ฉบับ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ความถี่ ร้อยละ 
    2. วิเคราะห์การใช้สารสนเทศทางการบัญชี และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) 
    3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)  
    4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)    
สมมติฐาน 
สมมติฐาน H1 ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลต่อการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐาน H2 ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันแตกต่างกัน 
สมมติฐาน H3 การใช้สารสนเทศทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อการตัดสินใจน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
 
  
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม   
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 จากตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  พบว่า ประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว รูปแบบการด าเนินการโรงแรม
เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10,000,000 บาท ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวนห้องพัก น้อยกว่า 100 ห้อง  

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
- ประเภทธุรกิจ 
- รูปแบบการด าเนินงานโรงแรม 
- ทุนจดทะเบียน 
- ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 
- จ านวนห้องพัก 

การใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
- สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ 
- ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี  

H1 

H3 
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
- การสร้างความแตกต่าง 
- ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
- การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
- การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

H2 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1.  สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ 4.17 0.680 มาก 
1.1  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4.18  0.690 มาก 
1.2  รายงานค่าใช้จ่าย 4.23  0.712 มาก 
1.3  รายงานการวิเคราะห์เจ้าหนี้ 4.12  0.664 มาก 
1.4  งบประมาณเงินสด 4.21  0.663 มาก 
1.5  รายงานรายรับ 4.23  0.674 มาก 
1.6  งบแสดงฐานะทางการเงิน 4.10  0.694 มาก 
1.7  รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ 4.12  0.664 มาก 
2.  ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 4.15 0.683 มาก 
2.1  เพื่อการวางแผนการด าเนินงานด้านเงินลงทุนในอนาคต 4.11 0.637 มาก 
2.2  เพื่อการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในการด าเนินงานของกิจการ 4.10 0.702 มาก 
2.3  เพื่อการวิเคราะห์ด้านพยากรณ์ยอดขาย  4.18 0.690 มาก 
2.4  เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุน หรือจุดคุ้มทุน 4.15 0.720 มาก 
2.5  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลการจัดท างบประมาณ 4.22 0.667 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.16 0.682 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นการใช้สารสนเทศทางการบัญชขีองธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยเท่ากับ 4.16 พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค่าเฉลี่ย  
 

ส่ ว น เบี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน  

ระดับความคิดเห็น 

1.  การสร้างความแตกต่าง  4.03 0.811 มาก 
2.  การบริหารต้นทุน 4.09 0.749 มาก 
3.  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4.13 0.734 มาก 
4.  การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 4.02 0.896 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.798 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.07 พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 สูงที่สุด รองลงมา
การบริหารต้นทุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  การสร้างความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 

ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
F Sig F Sig 

ประเภทธุรกิจ 1.382 0.151 1.662 0.086 
รูปแบบการด าเนินงานโรงแรม 2.143 0.007** 2.133 0.020** 
จ านวนพนักงาน 0.735 0.763 0.874 0.567 
ทุนจดทะเบียน 4.511 0.000** 3.949 0.000** 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1.896 0.021** 2.244 0.140 

จ านวนห้องพัก 1.299 0.503 3.292 0.169 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
1.  สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ 4.17 0.680 มาก 
1.1  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4.18  0.690 มาก 
1.2  รายงานค่าใช้จ่าย 4.23  0.712 มาก 
1.3  รายงานการวิเคราะห์เจ้าหนี้ 4.12  0.664 มาก 
1.4  งบประมาณเงินสด 4.21  0.663 มาก 
1.5  รายงานรายรับ 4.23  0.674 มาก 
1.6  งบแสดงฐานะทางการเงิน 4.10  0.694 มาก 
1.7  รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ 4.12  0.664 มาก 
2.  ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 4.15 0.683 มาก 
2.1  เพื่อการวางแผนการด าเนินงานด้านเงินลงทุนในอนาคต 4.11 0.637 มาก 
2.2  เพื่อการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในการด าเนินงานของกิจการ 4.10 0.702 มาก 
2.3  เพื่อการวิเคราะห์ด้านพยากรณ์ยอดขาย  4.18 0.690 มาก 
2.4  เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุน หรือจุดคุ้มทุน 4.15 0.720 มาก 
2.5  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลการจัดท างบประมาณ 4.22 0.667 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.16 0.682 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นการใช้สารสนเทศทางการบัญชขีองธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยเท่ากับ 4.16 พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค่าเฉลี่ย  
 

ส่ ว น เบี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน  

ระดับความคิดเห็น 

1.  การสร้างความแตกต่าง  4.03 0.811 มาก 
2.  การบริหารต้นทุน 4.09 0.749 มาก 
3.  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4.13 0.734 มาก 
4.  การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 4.02 0.896 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.798 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.07 พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 สูงที่สุด รองลงมา
การบริหารต้นทุน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  การสร้างความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 

ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
F Sig F Sig 

ประเภทธุรกิจ 1.382 0.151 1.662 0.086 
รูปแบบการด าเนินงานโรงแรม 2.143 0.007** 2.133 0.020** 
จ านวนพนักงาน 0.735 0.763 0.874 0.567 
ทุนจดทะเบียน 4.511 0.000** 3.949 0.000** 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1.896 0.021** 2.244 0.140 

จ านวนห้องพัก 1.299 0.503 3.292 0.169 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ดังนี้ 
รูปแบบการด าเนินงานโรงแรมมีความคิดเห็น สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ี
แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ ได้แก่ การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการ ระดับความคิดเห็นมากกว่า เจ้าของด าเนินการเอง  ทุนจด
ทะเบียน มีความคิดเห็นสารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่แตกต่างกัน จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ ทุนจดทะเบียน 5,000,001-10,000,000 บาท และ ทุนจดทะเบียน มากกว่า 10,000,000 บาท ระดับความคิดเห็นมากกว่า 
ทุนจดทะเบียน ต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมีความคิดเหน็ สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ แตกต่าง
กันจ านวน 2 คู่ ได้แก่ ระยะเวลาประกอบธุรกิจ 5-10 ปี และ มากกว่า 15 ปี ระดับความคิดเห็นมากกว่า น้อยกว่า 5 ปี  
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรม 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
แตกต่าง 

การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว 

การมุ่งตลาด 
เฉพาะส่วน 

F Sig F Sig F Sig F Sig 
ประเภทธุรกิจ 1.633 0.153 1.759 0.123 0.807 0.546 1.215 0.304 
รูปแบบการด าเนินงานโรงแรม 14.178 0.000** 6.459 0.000** 7.248 0.000** 7.723 0.000** 
จ านวนพนักงาน 0.807 0.491 0.849 0.469 2.720 0.046** 1.586 0.194 
ทุนจดทะเบียน 30.795 0.000** 18.631 0.000** 10.446 0.000** 24.502 0.000** 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 6.409 0.000** 4.471 0.005** 3.208 0.024** 5.442 0.001** 
จ านวนห้องพัก 0.376 0.687 0.914 0.403 1.608 0.203 3.120 0.046** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ รูปแบบการด าเนินงานโรงแรมมีความคิดเห็น ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง แตกต่างกันจ านวน 2 คู่ ได้แก่ การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการและแบบระบบเครือข่าย ระดับความคิดเห็น
มากกว่า เจ้าของด าเนินการเอง การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันจ านวน 1 คู่ ได้แก่ การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการ ระดับความคิดเห็นมากกว่า  เจ้าของด าเนินการเอง ทุนจด
ทะเบียน มีความคิดเห็น ด้านการสร้างความแตกต่าง การบริหารด้านต้นทุน แตกต่างกันจ านวน 4 คู่ ได้แก่ การจ้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดการ การจ้างบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ และแบบระบบเครือข่าย ระดับความคิดเห็นมากกว่า เจ้าของด าเนินการเอง และ 
ความแตกต่างระหว่าง การจ้างบริษัท เป็นผู้ด าเนินการ มีระดับความคิดเห็นมากกว่า บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการ การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันจ านวน 3 คู่ ได้แก่ การจ้างบริษัท เป็นผู้ด าเนินการ และระบบ
เครือข่าย ระดับความคิดเห็นมากกว่า เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเอง   
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวแปร Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std.Error Beta 

(Constant) 1.132 0.177  6.401 0.000 
การสร้างความแตกต่าง 0.027 0.074 0.032 0.370 0.712 
การบริหารด้านต้นทุน 0.258 0.064 0.296 4.046 0.000** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 0.346 0.069 0.389 5.025 0.000** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 0.110 0.057 0.164 1.933 0.055 
R=0.808  R Square = 0.653  Std.EE. = 0.32065  Sig = 0.000 

  จากตารางท่ี 6 พบว่า สารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้ มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Beta = 0.389) มากกว่า การบริหารด้านต้นทุน (Beta = 0.296)  โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R=0.808  และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 65.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.32065   
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวแปร Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std.Error Beta 

(Constant) 1.114 0.145  7.666 0.000 
การสร้างความแตกต่าง -0.022 0.061 -0.027 -0.360 0.719 
การบริหารด้านต้นทุน 0.222 0.052 0.266 4.224 0.000** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 0.397 0.057 0.468 7.026 0.000** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 0.147 0.047 0.229 3.137 0.002** 
R=0.862  R Square = 0.743  Std.EE. = 0.26349  Sig = 0.000 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า การใช้สารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธค์วามได้เปรียบทางการแข่งขัน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Beta = 0.468) มีความสัมพันธ์มากกว่าท่ีสุด การบริหารด้านต้นทุน (Beta = 0.266) และ  การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (Beta = 0.229)  มีความสัมพันธ์กับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ตามล าดับโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ R=0.862  และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ไดร้้อยละ 74.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.26349   
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปร 
ส า ร ส น เ ท ศ
ทางการบัญชี ที่
น าไปใช้ 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การบริหารด้าน
ต้นทุน 

ก า ร ต อ บ ส น อ ง
อย่างรวดเร็ว 

ก าร มุ่ ง ต ล า ด
เฉพาะส่วน 

สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ 1 0.696** 0.734** 0.761** 0.710** 
การสร้างความแตกต่าง  1 0.747 0.784 0.831** 
การบริหารด้านต้นทุน   1 0.746** 0.750** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว    1 0.762** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน     1 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05      

 จากตารางท่ี 5 จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธ์การสร้างความแตกต่าง ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.696 
การบริหารด้านต้นทุนคา่ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 การตอบสนองอย่างรวดเร็วค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.761 การมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.710   
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรม ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปร 
ลั ก ษ ณ ะ ก าร ใ ช้
สารสนเทศทางการ
บัญชี 

ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม
แตกต่าง 

การบริหารด้าน
ต้นทุน 

การตอ บ สน อ ง
อย่างรวดเร็ว 

ก าร มุ่ ง ต ล า ด
เฉพาะส่วน 

ลกัษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 1 0.652** 0.682** 0.761** 0.705** 
การสร้างความแตกต่าง  1 0.747** 0.784** 0.831** 
การบริหารด้านต้นทุน   1 0.746** 0.750** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว    1 0.762** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน     1 
**นัยส าคัญที่.05      

 จากตารางท่ี 9 จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธ์การสร้างความแตกต่าง ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.652 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R=0.808  และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 65.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.32065   
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ตัวแปร Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std.Error Beta 

(Constant) 1.114 0.145  7.666 0.000 
การสร้างความแตกต่าง -0.022 0.061 -0.027 -0.360 0.719 
การบริหารด้านต้นทุน 0.222 0.052 0.266 4.224 0.000** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 0.397 0.057 0.468 7.026 0.000** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 0.147 0.047 0.229 3.137 0.002** 
R=0.862  R Square = 0.743  Std.EE. = 0.26349  Sig = 0.000 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า การใช้สารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธค์วามได้เปรียบทางการแข่งขัน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Beta = 0.468) มีความสัมพันธ์มากกว่าท่ีสุด การบริหารด้านต้นทุน (Beta = 0.266) และ  การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (Beta = 0.229)  มีความสัมพันธ์กับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ตามล าดับโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ R=0.862  และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ไดร้้อยละ 74.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.26349   
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปร 
ส า ร ส น เ ท ศ
ทางการบัญชี ที่
น าไปใช้ 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การบริหารด้าน
ต้นทุน 

ก า ร ต อ บ ส น อ ง
อย่างรวดเร็ว 

ก าร มุ่ ง ต ล า ด
เฉพาะส่วน 

สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ 1 0.696** 0.734** 0.761** 0.710** 
การสร้างความแตกต่าง  1 0.747 0.784 0.831** 
การบริหารด้านต้นทุน   1 0.746** 0.750** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว    1 0.762** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน     1 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05      

 จากตารางท่ี 5 จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศทางการบัญชีท่ีน าไปใช้กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธ์การสร้างความแตกต่าง ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.696 
การบริหารด้านต้นทุนคา่ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 การตอบสนองอย่างรวดเร็วค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.761 การมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.710   
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจโรงแรม ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปร 
ลั ก ษ ณ ะ ก าร ใ ช้
สารสนเทศทางการ
บัญชี 

ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม
แตกต่าง 

การบริหารด้าน
ต้นทุน 

การตอ บ สน อ ง
อย่างรวดเร็ว 

ก าร มุ่ ง ต ล า ด
เฉพาะส่วน 

ลกัษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 1 0.652** 0.682** 0.761** 0.705** 
การสร้างความแตกต่าง  1 0.747** 0.784** 0.831** 
การบริหารด้านต้นทุน   1 0.746** 0.750** 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว    1 0.762** 
การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน     1 
**นัยส าคัญที่.05      

 จากตารางท่ี 9 จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยความสัมพันธ์การสร้างความแตกต่าง ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.652 

การบริหารด้านต้นทุนคา่ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.682 การตอบสนองอย่างรวดเร็วค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.761 การมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.705 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม  พบว่า จากการตอบแบบสอบถามประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว รูปแบบการ
ด าเนินการโรงแรมเจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10,000,000 บาท 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี จ านวนห้องพัก น้อยกว่า 100 ห้อง จ านวน 162 แห่ง โรงแรมประเภทโรงแรม
ตากอากาศ มีสถานท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอเกาะสมุย กลุ่มเป้าหมายลูกค้าในปัจจุบันประเภทนักท่องเท่ียวนักท่อง เท่ียวต่างประเทศ 
ผู้บริหารต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของกิจการในปัจจุบันสามารถต้องการใช้ข้อมูลตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนันทรัตน์ นามบุรี (2559) พบว่า ผู้ตอบผลการวิจัย มีทุนจดทะเบียน 10-30 ล้านบาท และโสภาพรรณ ไชยพัฒน์ (2559) เรื่อง 
การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริหารโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
 ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี อยู่ในระดับมาก เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลการจัดท างบประมาณค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิพา เภสัชพิพัฒน์กุล (2553). พบว่า ข้อมูลทางการบัญชีท่ีผู้บริหารในธุรกิจโรงแรมใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจประกอบด้วยข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  และ ศุกดิ์มณี (2553). พบว่า หน่วยสนับสนุนงานวิจัย 
ได้น าข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนเก่ียวกับการควบคุมงบประมาณเงินลงทุนเนื่องจาก สารสนเทศทางการ
บัญชีที่ได้ มีความส าคัญกับการด าเนินงานในอนาคตในการวางแผนธุรกิจ รายงานงบประมาณ น าไปใช้ตัดสินใจทางการด าเนินงาน
และการบริหารภายในองค์การ  
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูศรี (2555). กล่าวว่า รีสอร์ทในอ าเภทเกาะสมุยควรจะปรับปรุงเรื่องการ
บริการของพนักงานเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในตัวรีสอร์ทมากขึ้น เนื่องจากในธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจบริการซึ่งต้องมี
จุดเด่นของการบริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า การแข่งขันด้านคุณภาพบริการที่น่าสนใจ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการให้บริการ ส าหรับบุคลากร เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความเป็นมือ
อาชีพย่ิงขึ้น  
 ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจโรงแรมในจังหวดัสรุาษฎรธ์านี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้และ
ลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ (2559). พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันท าให้ระดับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกันเนื่องจาก ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างมีผลถึงประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจและการจัดท าบัญชีของกิจท าให้สามารถพัฒนาการจัดท าบัญชีแตกต่างกัน และขนาดของกิจการมีผลท าให้แตกต่างกัน
ตามทรัพยากรต่างๆ ท่ีกิจการมี และในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การ
บริหารต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา มานะสุวรรณ (2554). พบว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการ
บริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านภาพลักษณ์ ธุรกิจโรงแรมท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่าง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านการสร้างความแตกต่าง เนื่องจาก การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในธุรกิจโรงแรม แต่ละแห่งมีแนวทางการน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารท่ีไม่
เหมือนกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายและวิธีการในการด าเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และ
กระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิทร ราชพิบูลย์ (2558). พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจและคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกแบประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร และความรู้ความ
เข้าใจสารสนเทศของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี และกนกอร อ่อนเรือง (2556). พบว่า 
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กลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวมด้านนวัตกรรมและด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  

สรุปผลการวิจัย 
 การใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จะเป็นไป
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิจัยการการใช้สารสนเทศทางการบัญชี จะมีผลต่อการความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดเด่นของการบริหารงานด้านโรงแรม  การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
ของธุรกิจโรงแรม จะมีผลต่อการขยายตลาดฐานลูกค้า และการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม และในอนาคตจะมีการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการสร้างความแตกต่างการให้บริการ และการสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการ และพบว่า ธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งมีแนวทางการน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารและผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ความรู้ความสามารถ และความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรน าผลการวิจัยไปต่อยอดและท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าไปใช้กับโรงแรม
กรณีศึกษา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
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การยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย 
 

ฐปนัท  ศรีเพชร1* และกมลพรรณ แสงมหาชัย2 

 
บทคัดย่อ 

 
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการทรัพยากรของ

ระบบสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐไทยไปสู่รัฐบาลดิจิทัล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย และเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยคีลาวคอมพิวติ้ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 475 คน  การวิเคราะห์ข้อมูล จะ
อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
วิธีการทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) การทดสอบค่าไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) และสถิติ Cramer’s V กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษา สามารถยืนยันสมมติฐานของ
งานวิจัยท่ีกำหนดไว้ ซึ่งทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความ
ไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ และ
นำไปสู่การนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐไทย จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เพื่อทำ
ให้เกิดการสนับสนุนและผลักดันการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งาน 
 
คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ภาครัฐไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นิสิตระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏบิัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
1 Postgraduate student in the Master of Business Administration program, Kasetsart Business School, Kasetsart University, 
Bangkok, 10900, Thailand 

2 Assistant Professor, Department of Technology and Operation Management, Kasetsart Business School, Kasetsart University, 
Bangkok, 10900, Thailand 

กลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวมด้านนวัตกรรมและด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  

สรุปผลการวิจัย 
 การใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จะเป็นไป
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิจัยการการใช้สารสนเทศทางการบัญชี จะมีผลต่อการความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดเด่นของการบริหารงานด้านโรงแรม  การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ
ของธุรกิจโรงแรม จะมีผลต่อการขยายตลาดฐานลูกค้า และการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม และในอนาคตจะมีการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการสร้างความแตกต่างการให้บริการ และการสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการ และพบว่า ธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งมีแนวทางการน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารและผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ความรู้ความสามารถ และความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรน าผลการวิจัยไปต่อยอดและท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าไปใช้กับโรงแรม
กรณีศึกษา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
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Abtract 

Cloud computing technology is popularly used as the IT infrastructure to provide resource such as 
storage, memory, processor, and tools for applications. It is Important for Thai government to become Digital 
government. Therefore, the objective of this research is to study the factors affecting the adoption of cloud 
computing technology in Thai government sector and suggesting information as a guideline for building 
awareness and promoting acceptance of cloud computing technology. This research is quantitative research. A 
questionnaire was used to collect data from a sample of 475 government officials. Data analyses are explained 
using descriptive statistics. which consists of frequency, percentage, mean and standard deviation. and 
inferential statistics. Test methods used were Multiple Linear Regression Analysis, Chi-Square Test and Cramer's 
V statistic. The level of significance was set at 0.05. The results confirmed the hypothesis of the preliminary 
research. This makes it possible to identify the cause-and-effect relationship of various factors. Including 
perceived benefit, perceived trust, perceived risk, and perceived compatibility of cloud computing technology 
will result in behavioral intention and lead to the adoption of cloud computing technology in Thai government 
sectors. Therefore, knowledge and understanding of cloud computing technology should be created to support 
and drive the adoption of cloud computing technology. 
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บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ภาครัฐได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน

มากขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการลดปัญหาด้านงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรพื ้นฐานในด้านเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีที ่นำมาใช้ในปัจจุบันคือ เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud 
computing) ซึ่งมีข้อดีคือลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ สามารถขยายความต้องการทรัพยากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถของระบบงานได้สะดวก สามารถสร้างระบบเพื่อให้บริการร่วมกันได้หลาย ๆ บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในบางหน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่พร้อมนำไปใช้ เนื่องด้วยเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์
เป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทำงานของระบบเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์อย่าง
ชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีความกังวลในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  รวมไปถึง
ข้อจำกัดบางประการในทางปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ในหน่วยงาน
ภาครัฐไทย เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ในหน่วยงานภาครัฐไทย และเป็น การ
สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับยุคดิจิทัลต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี - Davis (1989)[1] ได้สร้างแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีแนวคิด
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการกระทำอย่างมีเหตุผล ของ Fishbein and Ajzen (1980)[2] เพื่อใช้สำหรับอธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการประเมินระดับการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ความสัมพันธ์ของแบบจำลองสรุปได้ว่า ก่อนท่ีจะมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้งานจริง (Actual Use) ได้นั้น ผู้ใช้ต้องมีพฤติกรรมความตั้งใจ (Behavioral Intention) ในการใช้งานตัวระบบก่อน 
และการเกิดพฤติกรรมความตั้งใจ จะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) แสดงถึง
ระดับการรับรู้ของผู้ใช้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ (2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) แสดงถึงระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าการใช้งานระบบจะไม่ต้องอาศัยความพยายาม  แบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ซึ่งแสดงตามภาพที่ 1 

 

รูปที่ 1 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis (1989) 
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การรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived Compatibility) - Zaltman and Lin (1971)[3] กล่าวว่า การรับรู้ความเข้ากันได้ 
คือระดับนวัตกรรมที่ประเมินว่าสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่หรือประสบการณ์ก่อนหน้านี้ และจำเป็นต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะนำไปใช้ 
หากผู้ใช้จำเป็นต้องปรับกิจวัตรที่มีอยู่ และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นตรงกันข้ามกับทัศนคติของพวกเขา พวกเขาก็ไม่น่าจะ
ยอมรับมัน 

การรับรู้ความเสี่ยง - Bauer (1960)[4] เป็นผู้นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งอธิบายว่าการรับรู้
ความเสี่ยง ไม่ใช่การรับรู้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคจริง ๆ แต่ความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
รับรู้ความเสี่ยงเชิงอัตวิสัย (Subjective Perception) ที่คาดการณ์ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้น 

การรับรู้ความไว้วางใจ - Baier (1986)[5] ให้คำจำกัดความว่า ความไว้วางใจเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ว่าผู้อื่นจะดูแล
ผลประโยชน์ของเรา เท่าที่พวกเขาสามารถจะทำได้ ว่าพวกเขาจะไม่เอาเปรียบหรือทำร้ายเรา ดังนั้น ความไว้เนื้อเชื่อใจจึงเกี่ยวข้อง
กับความเปราะบางส่วนบุคคลที่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตของผู้อื่น เราจึงไม่สามารถแน่ใจได้ แต่เราเช่ือ
ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัย หรืออย่างน้อยก็ไม่มุ่งร้าย และกระทำการใด ๆ ท่ีอาจทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 และอธิบายสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี ้

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ีได้กำหนดไว้ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ สามารถหาได้จากการใช้การคำนวณตามสูตรไม่ทราบจำนวน
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ผลประโยชน์ของเรา เท่าที่พวกเขาสามารถจะทำได้ ว่าพวกเขาจะไม่เอาเปรียบหรือทำร้ายเรา ดังนั้น ความไว้เนื้อเชื่อใจจึงเกี่ยวข้อง
กับความเปราะบางส่วนบุคคลที่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตของผู้อื่น เราจึงไม่สามารถแน่ใจได้ แต่เราเช่ือ
ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัย หรืออย่างน้อยก็ไม่มุ่งร้าย และกระทำการใด ๆ ท่ีอาจทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดของงานวิจัยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 และอธิบายสมมติฐานงานวิจัยได้ดังนี ้

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ีได้กำหนดไว้ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ สามารถหาได้จากการใช้การคำนวณตามสูตรไม่ทราบจำนวน

ประชากรของ Cochran (1977)[6] ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งจากการคำนวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 
คน จึงได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้จำนวนท้ังสิ้น 475 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม ที่ได้พัฒนาพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยในอดีตที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษานี้ และได้ขอคำแนะนำจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คำถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้งใน
หน่วยงานภาครัฐไทย ส่วนท่ี 3 คำถามเพื่อสอบถามสถานะการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในองค์กรในปัจจุบัน และได้
ทำการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาช (Cronbach’s alpha) ผลการทดสอบ
ความเที่ยงพบว่าตัวแปรทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาชมากกว่า .70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดของตัวแปรมีความเที่ยงตรง
สอดคล้องกับค่าท่ีกำหนดตามทฤษฎีของ Nunnally (1978)[7] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 475 คน พบว่า ตัวแปรของการศึกษาทั้งหมด มีความสัมพันธ์กันแบบรายคู่ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) ดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 ตัวแปรกับตัวแปรพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์แบบรายคู่ในระดับสูง โดยการรับรู้ความเข้ากันได้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดที่ 
0.865 รองลงมาได้แก่การรับรู้ความไว้วางใจ (0.831) การรับรู้ความเสี่ยง (0.817) การรับรู้ถึงความง่าย (0.804) ตามลำดับ ส่วน
การรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้อยที่สุดที ่0.780 

และจากการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติของ Cramer’s V พบว่าความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้กับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในองค์กร มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ โดยมีค่าเท่ากับ 0.271 
 การทดสอบสมมติฐาน ของปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทยกับพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร (Multiple 
Linear Regression) แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง 

Hypotheses Unstandardized Coefficients (B) Sig. Result 
B0 ค่าคงท่ี 0.158 0.085  
X1 การรับรู้ถึงประโยชน์ > BI 0.101 0.027* ยอมรับ 
X2 การรับรู้ถึงความง่าย > BI 0.014 0.792 ปฏิเสธ 
X3 การรับรู้ความไว้วางใจ > BI 0.268 0.000* ยอมรับ 
X4 การรับรู้ความเสี่ยง > BI 0.064 0.043* ยอมรับ 
X5 การรับรู้ความเข้ากันได้ > BI 0.489 0.000* ยอมรับ 

R2 = 0.800, Adjusted R2 = 0.798, F = 374.810, Sig. = 0.000 

BI = พฤติกรรมความตั้งใจ                                                                                           *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมการตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย สามารถเขียนได้ดังนี้ 

BI = B0 + B1(X1) + B2(X2) + B3(X3) + B4(X4) + B5(X5) 
และจากผลการทดสอบสมมติฐาน จึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้  

BI = 0.158 + 0.101 (X1) + 0.268 (X3) + 0.064 (X4) + 0.489 (X5) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความเข้ากันได้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมความตั้งใจมากท่ีสุดคือ การรับรู้ความเข้ากันได้ กล่าวคือเมื่อการรับรู้ความเข้ากันได้เพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมความตั้งใจ
ในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้งจะเพิ่มขึ ้น 0.489 หน่วย  รองลงมาคือ การรับรู้ความไว้วางใจ (0.268) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (0.101) และการรับรู้ความเสี่ยง (0.064) ตามลำดับ 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Behavioral Intention) มี
ความสัมพันธ์กับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้งมาใช้งานในองค์กร  ด้วยการใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และกำหนด
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมความตั้งใจกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

X2          = 69.996  Sig. = 0.000 

พฤติกรรมความตั้งใจ 
 การนำเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติง้มาใช้งานในองค์กร  

ไม่สนใจ ไม่มีแผน กำลัง
พิจารณา 

มีแผนแล้ว มีการใช้งาน
แล้ว 

รวม 

น้อยที่สุด - ปานกลาง 50 61 31 2 7 151 
มาก 37 67 58 26 24 212 
มากที่สุด 13 26 22 28 23 112 
รวม 100 154 111 56 54 475 
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ตารางที่ 1  การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง 

Hypotheses Unstandardized Coefficients (B) Sig. Result 
B0 ค่าคงท่ี 0.158 0.085  
X1 การรับรู้ถึงประโยชน์ > BI 0.101 0.027* ยอมรับ 
X2 การรับรู้ถึงความง่าย > BI 0.014 0.792 ปฏิเสธ 
X3 การรับรู้ความไว้วางใจ > BI 0.268 0.000* ยอมรับ 
X4 การรับรู้ความเสี่ยง > BI 0.064 0.043* ยอมรับ 
X5 การรับรู้ความเข้ากันได้ > BI 0.489 0.000* ยอมรับ 

R2 = 0.800, Adjusted R2 = 0.798, F = 374.810, Sig. = 0.000 

BI = พฤติกรรมความตั้งใจ                                                                                           *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมการตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย สามารถเขียนได้ดังนี้ 

BI = B0 + B1(X1) + B2(X2) + B3(X3) + B4(X4) + B5(X5) 
และจากผลการทดสอบสมมติฐาน จึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้  

BI = 0.158 + 0.101 (X1) + 0.268 (X3) + 0.064 (X4) + 0.489 (X5) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความเข้ากันได้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมความตั้งใจมากท่ีสุดคือ การรับรู้ความเข้ากันได้ กล่าวคือเมื่อการรับรู้ความเข้ากันได้เพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมความตั้งใจ
ในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้งจะเพิ่มขึ ้น 0.489 หน่วย  รองลงมาคือ การรับรู้ความไว้วางใจ (0.268) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (0.101) และการรับรู้ความเสี่ยง (0.064) ตามลำดับ 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Behavioral Intention) มี
ความสัมพันธ์กับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้งมาใช้งานในองค์กร  ด้วยการใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และกำหนด
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมความตั้งใจกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

X2          = 69.996  Sig. = 0.000 

พฤติกรรมความตั้งใจ 
 การนำเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติง้มาใช้งานในองค์กร  

ไม่สนใจ ไม่มีแผน กำลัง
พิจารณา 

มีแผนแล้ว มีการใช้งาน
แล้ว 

รวม 

น้อยที่สุด - ปานกลาง 50 61 31 2 7 151 
มาก 37 67 58 26 24 212 
มากที่สุด 13 26 22 28 23 112 
รวม 100 154 111 56 54 475 

พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 หมายความว่า พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งกับการนำ
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในองค์กร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ตามรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง 

การรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์
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สามารถใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก จะส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพราะจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของตนได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม Davis (1989) พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานนั้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจไม่
มากนักแต่ยังมีนัยสำคัญ ดังนั้น สมมติฐานนี้มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับแนวคิดในการยอมรับเทคโนโลยีได้ เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีในระดับสถาปัตยกรรม การรับรู้ความง่ายของผู้ใช้จึงอาจทำได้ยาก 

ข้อแสนอแนะจากผลการวิจัย 
ในส่วนของภาครัฐ ถึงแม้ว่านโยบายรัฐบาลดิจิทัลจะมีการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็ตาม การ

นำมาใช้งานจริงในปัจจุบันยังไม่สูงมากนัก ดังนั้น การนำนโยบายไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรนั้น ควรมีการส่งเสริมหรือ
ผลักดันในประเด็นอื่นด้วย เช่น การสนับสนุนจากผู้บริหาร การกำหนดนโยบาย ความพร้อมด้านงบประมาณ เป็นต้น  

ในส่วนของภาคเอกชนท่ีจำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ผลที่ได้จากการวิจัย
นี้ จะเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการวางกลยุทธ์และกรอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเทคโนโลยีให้ประสบผลสำเร็จ และ
นำไปสู่การใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในท่ีสุด  

งานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการต่อยอด หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาอื่นๆ ในอนาคต และ
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น 
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี:่ 
กรณีศึกษาธุรกิจขนส่ง A 

 
รัญชนา เกสรบัว1 จฑุามาศ บุญญะบุญญา2 ใยฟ้า ตระกูลสันติ3* 

 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

ขนส่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ และ 2) เพื ่อระบุกลยุทธ์ที่
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่าจา กการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมาตรการ
ของภาครัฐ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทที่ลดลง สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ได้แก่ การปรับตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ ปรับแผนงานด้านการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรปรับตัวเข้าสู่ยุคปกติถัดไป (next normal) หลังการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เน้นความ
สะดวกและความรวดเร็วในการรับการบริการ งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจขนส่งในการจัดการการขนส่งหากเกิด
โรคระบาดอีกครั้งในอนาคต 
 
คำสำคัญ : โควิด-19 การขนส่ง ธุรกิจขนส่ง 
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี:่ 
กรณีศึกษาธุรกิจขนส่ง A 

 
รัญชนา เกสรบัว1 จฑุามาศ บุญญะบุญญา2 ใยฟ้า ตระกูลสันติ3* 

 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

ขนส่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ และ 2) เพื ่อระบุกลยุทธ์ท่ี
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่าจา กการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมาตรการ
ของภาครัฐ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทที่ลดลง สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ได้แก่ การปรับตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ ปรับแผนงานด้านการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรปรับตัวเข้าสู่ยุคปกติถัดไป (next normal) หลังการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เน้นความ
สะดวกและความรวดเร็วในการรับการบริการ งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจขนส่งในการจัดการการขนส่งหากเกิด
โรคระบาดอีกครั้งในอนาคต 
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The impacts of COVID-19 pandemic on the transportation business in Krabi: a case study 
of company A  

 
Runchaya Kasornbua1 Jutamas Bunyabunya2 Yaifa Trakulsunti3 

 
Abstract 

 The COVID-19 pandemic has caused direct impacts on Thailand’s economy and society, especially in 
a tourist city in Thailand.  The research aims to 1) study the impacts of COVID-19 on a transportation business 
in Krabi, and 2) to identify the strategies that can be used to minimize such impacts. The semi-structured 
interview was used to collect the data form participants. The results showed that the impact of COVID-19 
pandemic has included the delay transportation and distribution due to the government restriction and the 
reduction of company’s revenue. This study also found that the strategies adopted to mitigate impacts due to 
the COVID-19 pandemic were the following of COVID-19 related restrictions released by the Thai government, 
reducing the cost and non-value-added activities, and the use of technology. The results clearly showed that 
the transportation business should adjust themselves to the next normal by applying digital technology to meet 
customers’ requirements. The findings of this study could be applied by other transportation businesses to 
manage their transportation operation when a pandemic occurs. 

Keywords : COVID-19, Transportation, Transportation Business 
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บทนำ 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาโลกเคยได้รับผลกระทบแพรร่ะบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจท่ีสำคัญ ได้แก่ 
การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี 2012 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 
จนกระทั่งในปี 2019 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรสั (COVID-19) ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ในเดือนธันวาคมปี 2019[1] ไวรสั COVID-19 มีการแพร่เช้ือระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไขห้วัดใหญ่ โดยผ่านการตดิเช้ือจาก
ละอองเสมหะจากการไอระยะระหว่างการสัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วัน แต่มีช่วงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการ
ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้หรือหนาวสั่น ไอ หรือหายใจลำบาก มีความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกาย สูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม ่
คลื่นไส้หรืออาเจียน และมีภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม [2]  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบ
อย่างหนักโดยมีการแพรร่ะบาดไปกว่า 224 ประเทศทั่วโลก มีมผีู้ติดเชื้อกว่า 300 ล้านราย และมผีู้เสียชีวิตกว่า 5 ล้านราย [3] 

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยกระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนทัง้
ด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้
สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี ้โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีไดร้บั
ผลกระทบเป็นเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมทั้งการผลิตอาจเกิดการหยุดชะงักหรือต้องชะลอการผลิตทำให้สินค้าในรายการผลิตหรือสินค้าคงคลังและบริการต่างๆไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินการขนส่งดำเนินการไดย้าก
ขึ้น เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมโรคที่เพิ่มขึ้น การขนส่งถูกจำกัดเวลา และมีการล็อกดาวน์ (Lockdown) ในบางพื้นที่ทำให้
การขนส่งเกิดเกิดความล่าช้า บริษัทต่างๆจากท่ีเคยทำการขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาต้องมาขนส่งในระยะเวลาที่จำกัดและบางพื้นที่
ไม่สามารถท่ีจะสัญจรได้ เช่น ในพื้นที่เสี่ยงถ้าหากเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำการกักตัว 14 วัน ซึ่งทำให้
บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและยิ่งส่งผลอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ
ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดกระบี่  โดยได้คัดเลือกบริษัทธุรกิจขนส่ง A เป็นกรณีศึกษา ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัด
กระบี่ ให้บริการรับส่งสินค้าทั่วไป เช่น ผัก ผลไม้ รวมถึงการบริการรับเหมาย้ายบ้าน งานขนส่งพัสดุทั่วไป  และบริการขนส่งจาก
กรุงเทพมหานครมายังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  นอกจากนั้นผู้วิจั ยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ที่บริษัท
นำมาใช้ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้หากเกิด
โรคระบาดอีกครั้งในอนาคต 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจการขนส่ง เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
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ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาโลกเคยได้รับผลกระทบแพรร่ะบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจท่ีสำคัญ ได้แก่ 
การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี 2012 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 
จนกระทั่งในปี 2019 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรน่าไวรสั (COVID-19) ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ในเดือนธันวาคมปี 2019[1] ไวรสั COVID-19 มีการแพร่เช้ือระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไขห้วัดใหญ่ โดยผ่านการตดิเช้ือจาก
ละอองเสมหะจากการไอระยะระหว่างการสัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วัน แต่มีช่วงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการ
ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้หรือหนาวสั่น ไอ หรือหายใจลำบาก มีความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยตามร่างกาย สูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม ่
คลื่นไส้หรืออาเจียน และมีภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม [2]  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบ
อย่างหนักโดยมีการแพรร่ะบาดไปกว่า 224 ประเทศทั่วโลก มีมผีู้ติดเชื้อกว่า 300 ล้านราย และมผีู้เสียชีวิตกว่า 5 ล้านราย [3] 

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยกระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนทัง้
ด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้
สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี ้โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีไดร้บั
ผลกระทบเป็นเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมทั้งการผลิตอาจเกิดการหยุดชะงักหรือต้องชะลอการผลิตทำให้สินค้าในรายการผลิตหรือสินค้าคงคลังและบริการต่างๆไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินการขนส่งดำเนินการไดย้าก
ขึ้น เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมโรคที่เพิ่มขึ้น การขนส่งถูกจำกัดเวลา และมีการล็อกดาวน์ (Lockdown) ในบางพื้นที่ทำให้
การขนส่งเกิดเกิดความล่าช้า บริษัทต่างๆจากท่ีเคยทำการขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาต้องมาขนส่งในระยะเวลาที่จำกัดและบางพื้นที่
ไม่สามารถท่ีจะสัญจรได้ เช่น ในพื้นที่เสี่ยงถ้าหากเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำการกักตัว 14 วัน ซึ่งทำให้
บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและยิ่งส่งผลอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ
ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดกระบ่ี  โดยได้คัดเลือกบริษัทธุรกิจขนส่ง A เป็นกรณีศึกษา ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัด
กระบี่ ให้บริการรับส่งสินค้าทั่วไป เช่น ผัก ผลไม้ รวมถึงการบริการรับเหมาย้ายบ้าน งานขนส่งพัสดุทั่วไป  และบริการขนส่งจาก
กรุงเทพมหานครมายังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  นอกจากนั้นผู้วิจั ยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ที่บริษัท
นำมาใช้ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้หากเกิด
โรคระบาดอีกครั้งในอนาคต 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจการขนส่ง เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 2 คน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการและรองผู้จัดการ บริษัทโลจิสติกส์ A โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

1) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี 
2) เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 
สำหรับเกณฑ์ในการเลือกบริษัทธุรกิจขนส่ง ผู้วิจัยได้คัดเลือกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ และ

ให้บริการการขนส่งมามากกว่า 5 ปี รวมถึงเป็นบริษัทท่ีสามารถให้ข้อมูลในการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ีได้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล/การตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูล 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมใช้วิธีการสัมภาษณ์  (interview) โดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังนี้ 

• วิธีการตรวจสอบสามเศร้า (triangulation) โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดัวยวิธีการที่
แตกต่างกัน (data triangulation) เช่น การสัมภาษณ์และการสังเกตุ และการตรวจสอบสามเส้าด้านผู ้วิจัย 
(investigator triangulation) 

• การตรวจสอบของผู้เข้าร่วมวิจัย (participant validation) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะถูกการทวนสอบอีกครั้ง
กับผู้ให้ข้อมูสำคัญ 

• การถ่ายโอนผลการวิจัย (transferability) คณะผู้วิจัยได้อธิบายการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดตั้งแต่การออกแบบ
การวิจัยจนกระทั่งการเสนอผลการวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นในบริบทที่มีความ
คล้ายคลึงกันได้  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย/การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

         ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้ประเด็นคำถามท่ีเตรียมไว้ โดยผู้วิจัยสามารถถามคำถามเพิ่มเติมจาก
ประเด็นท่ีเตรียมไว้ได ้เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจ
ขนส่ง โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนละ 45-60 นาที ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาติผู้ให้ข้อมูลในการอัดเสียง
และการจดบันทึก นอกจากน้ันเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเช่ือถือแบบสัมภาษณ์ได้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน  

 
การสร้างเคร่ืองมือ 
         ขั้นตอนในการสร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีดังต่อไปนี้  
         1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
         2) สร้างแบบสัมภาษณฉ์บบัร่างโดยใช้แนวทางจากข้อมูลทีไ่ด้ในข้อท่ี 1 และ ข้อท่ี 2  
         3) นำแบบสัมภาษณ์ฉบับรา่งจาก ข้อท่ี 2 ใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงในเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสัมภาษณ์  
         4) ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง  
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         5) นำแบบสัมภาษณ์ทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวจิัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

         ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ (thematic analysis) ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถระบุผลกระทบจาการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 และกลยุทธ์ที่ใช้ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ [4] 

1) การเตรียมข้อมลู (preparing the data for analysis) 
           ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกบันทึกโดยเครื่องบันทึกเสียงหลังจากนั้นจะทำการถอดเทป สำหรับข้อมูลได้จากการจด
บันทึกจะพิมพ์ข้อมูลไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หลังจากข้อมูลถูกถอดเทปจะส่งกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ  

2) ทำความคุ้นเคยกับข้อมลู (familiarization with the data) 
            การทำความคุ้นเคยกับข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยในข้ันตอนน้ีผู้วิจยัอ่านข้อมูลบทสมัภาษณ์ที่ได้
จากการถอดเทปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อมูล  

3) การกำหนดรหัสของข้อมูล (coding) 
           การกำหนดรหัสข้อมูลเป็นขั้นตอนในการจัดการข้อมูลโดยพิจารณาข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกัน ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดรหัสข้อมูลด้วยตนเอง (manual approach) ในการกำหนดรหัสของข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถามจากการ
สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะทำการเน้นข้อมูลให้เหมาะสมกับรหัสของข้อมูล  ซึ่งรหัสข้อมูลจะถูกกำหนดจากการทบทวนวรรณกรรมและ
จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 

4) การกำหนดแกน่สาระ (Identifying and refining themes)  
           รหัสข้อมูลจะถูกนำมาจัดกลุ่มและกำหนดแก่นสาระ หลังจากแก่นสาระถูกกำหนดแล้วผู้วิจัยจะทำการตรวจสอบกับกลุ่ม
ของรหัสข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกัน  
    

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ประกอบการธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี่  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  1) ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า มีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ของภาครัฐและในแต่ละจังหวัดรวมถึงมีการตัง้ด่านตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เช่น หากพนักงานไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีก็จะ
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดได ้บริษัทจะต้องมีพนักงานขับรถหมุนเวียนเข้าออกในแต่ละวันและต้องมีผลสวอป (Swap) 
ในทุกๆ 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไปยังปลายทางได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากก่อนการเกิดการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ที่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานเอง เช่น พนักงานลาออกบ่อยทำให้บริษัทต้อง
ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ดังนี้      
               “ มีการตั้งด่านคัดกรองโรค COVID-19 แต่ละจังหวัดรถต้องเข้าตรวจด่านตรวจโรค COVID-19 ทำให้การขนส่งล่าช้า
กว่าปกติ เพราะพนักงานต้องเข้าด่านตรวจ”  
               “ ส่วนใหญ่จะส่งของให้ลูกค้ายากขึ้น จะเข้าไปภูเก็ตก็ต้องมีผลสวอปทุกๆ 7 วัน ผลตรวจจะต้องเป็นลบ ถึงจะได้เข้าไป
ส่งของให้ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราทำงานยากขึ้น” 
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         ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ (thematic analysis) ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถระบุผลกระทบจาการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 และกลยุทธ์ที่ใช้ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังต่อไปนี ้[4] 

1) การเตรียมข้อมลู (preparing the data for analysis) 
           ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกบันทึกโดยเครื่องบันทึกเสียงหลังจากนั้นจะทำการถอดเทป สำหรับข้อมูลได้จากการจด
บันทึกจะพิมพ์ข้อมูลไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หลังจากข้อมูลถูกถอดเทปจะส่งกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบ และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ  

2) ทำความคุ้นเคยกับข้อมลู (familiarization with the data) 
            การทำความคุ้นเคยกับข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยในข้ันตอนน้ีผู้วิจยัอ่านข้อมูลบทสมัภาษณ์ที่ได้
จากการถอดเทปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อมูล  

3) การกำหนดรหัสของข้อมูล (coding) 
           การกำหนดรหัสข้อมูลเป็นขั้นตอนในการจัดการข้อมูลโดยพิจารณาข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกัน ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดรหัสข้อมูลด้วยตนเอง (manual approach) ในการกำหนดรหัสของข้อมูลที่สอดคล้องกับคำถามจากการ
สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะทำการเน้นข้อมูลให้เหมาะสมกับรหัสของข้อมูล  ซึ่งรหัสข้อมูลจะถูกกำหนดจากการทบทวนวรรณกรรมและ
จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 

4) การกำหนดแกน่สาระ (Identifying and refining themes)  
           รหัสข้อมูลจะถูกนำมาจัดกลุ่มและกำหนดแก่นสาระ หลังจากแก่นสาระถูกกำหนดแล้วผู้วิจัยจะทำการตรวจสอบกับกลุ่ม
ของรหัสข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกัน  
    

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ประกอบการธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี่  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  1) ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า มีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ของภาครัฐและในแต่ละจังหวัดรวมถึงมีการตัง้ด่านตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เช่น หากพนักงานไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีก็จะ
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ บริษัทจะต้องมีพนักงานขับรถหมุนเวียนเข้าออกในแต่ละวันและต้องมีผลสวอป (Swap) 
ในทุกๆ 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไปยังปลายทางได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากก่อนการเกิดการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ที่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานเอง เช่น พนักงานลาออกบ่อยทำให้บริษัทต้อง
ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ดังนี้      
               “ มีการตั้งด่านคัดกรองโรค COVID-19 แต่ละจังหวัดรถต้องเข้าตรวจด่านตรวจโรค COVID-19 ทำให้การขนส่งล่าช้า
กว่าปกติ เพราะพนักงานต้องเข้าด่านตรวจ”  
               “ ส่วนใหญ่จะส่งของให้ลูกค้ายากขึ้น จะเข้าไปภูเก็ตก็ต้องมีผลสวอปทุกๆ 7 วัน ผลตรวจจะต้องเป็นลบ ถึงจะได้เข้าไป
ส่งของให้ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราทำงานยากขึ้น” 

2) ด้านผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากบริษัททำการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เช่น จีน อินเดีย เมื่อเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 บางบริษัทปิดตัวหรือปิดกิจการชั่วคราวทำให้รายได้ของบริษัทลดลง ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ดังนี้    

 “บริษัทเราทำการขนส่งสินค้าของจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต กระบี่ พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ 2-3 เข็มขึ้นไป หาก
พนักงานไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็ต้องให้สวอปทุกๆ 7 วัน ถ้าไม่สวอปก็จะไม่สามารถไปส่งสินค้าให้ลูกค้า บริษัทเลยต้อง
มาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่ม”  
  “ลูกค้าจะน้อยลง เพราะเป็นจังหวัดทอ่งเที่ยว สินค้าท่ีขนส่งไปก็จะเป็นสินค้ารายช้ินและเป็นสนิค้าช้ินใหญ่ๆ เช่น อะไหล่
รถยนต์ และลูกค้าของบริษัทจะเป็นชาวต่างชาติเยอะ เช่น จีน อินเดีย ก็เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลูกค้าบาง
คนเขาก็กลับประเทศไป บางคนก็ปิดกิจการ ทำให้มีลูกค้าน้อยลง”  
     จากผลการวิจัยพบว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และผลประกอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ พรสวรรค์ รักเป็นธรรม และ คณะ (2563) ระบุว่าการขนส่งสินค้าใน
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื ่องจากมีการชะลอคำสั ่งซื ้อสินค้าจาก
ต่างประเทศออกไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งรายได้จากการขายสินค้าก็ลดลง 
[5] 

สำหรับกลยุทธ์บริษัทนำมาใช้ในการลดผลกระทบจากการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เพื่อให้
บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามีดังนี้  

 1) มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทเข้มงวดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด 
รวมไปถึงการปฏิบัติตนของพนักงาน เช่น ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล และมีการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกๆ 7 วัน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า  

 2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการของบริษัท โดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เนื่องจากมี
มาตรการการเดินทางของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้อย่างสะดวกและจำเป็นที่จะต้องขนถ่ายสินค้าสองต่อ ส่งผล
ให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากขึ้น จึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ต้นทุนด้านคา่แรง 
ค่ายานพาหนะ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทน้ันดำเนินกิจการต่อไปได้  
  3) การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการลูกค้า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริการลูกค้าโดยการแจ้งลูกค้าโดยตรง เมื่อเกิดปัญหาการขนส่งทำให้บริษัทขนส่งล่าช้ากว่าปกติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบและ
คัดแยกสินค้าท่ีลูกค้าเร่งส่งไปก่อน  
  4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ เช่น ระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างลูกค้า ทำให้การเข้ารับ-ส่งสินค้ามีความคล่องตัวขึ้น โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเช็ค ติดตามสินค้า และส่งข้อมูลติดต่อ
กับลูกค้า ในส่วนของลูกค้าก็สามารถติดตามสินค้าด้วยตัวเองได ้นอกจากนั้นหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถนำใบเสร็จมาสอบถามทาง
บริษัทได้โดยตรงผ่านหรือผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊คของบริษัท  
 

สรุปผลการวิจัย 

ธุรกิจขนส่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเกิดความล่าช้า
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กว่าปกติเนื่องจากมาตรการของภาครัฐและในแต่ละจังหวัด รวมถึงการตั้งด่านตรวจคัดกรองโรค COVID-19 รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริษัทลดลง  สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่ 1) การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ของภาครัฐ เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย 2) การมุ่งเน้น
การลดต้นทุน 3) การมุ่งเน้นการตอบสนองต่อลูกค้า และ  4) การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทและลูกค้า 
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรปรับตัวเข้าสู่ยุคปกติถัดไป (next normal) หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ในการตอบสนองต่อความต่อความต้องการของลูกค้าที่เน้นความสะดวก
และความรวดเร็วในการรับการบริการ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดของจำนวนผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนบริษัทที่ให้สัมภาษณ์และพื้นที่ที่ใช้ทำการศึกษา  รวมถึงศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และกลยุทธ์ซัพพลายเชนท่ีควรประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบในแต่ละช่วงเวลา  
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ปัจจัยทางการเงินและความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ปุญญิศา รตันคำ1 พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม2  

                                        บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้ศึกษาปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ว ิ เคราะห์สมการถดถอยแบบควอนไทล์และประมาณความเส ี ่ยงของอ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ 

โดยวิธี Growth at risk ใช้ประมาณการแจงแจกความน่าจะเป็นของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต  
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2563 โดยปัจจัยทางการเงินประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน 

ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน ตลาดแลกเปลี ่ยน และความผันผวนของตลาดการเงินโลก ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยทางการเงินกลุ่มช่องทางสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงขา้ม
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.75, 0.9 และ OLS ขณะที่กลุ ่มตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ 

กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 0.1, 0.75, 0.9 และ OLS 
และกลุ ่มตลาดอัตราแลกเปลี ่ยนมีความสัมพันธ์ก ับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน  

อย ่างม ีน ัยสำค ัญท ี ่ระด ับควอนไทล ์ 0.1, 0.25, 0.5 0.75, และ OLS สำหร ับการว ัดค ่าความเส ี ่ยงของ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk: GaR) พบว่า GaR5% คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสร้อยละ 5 
ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะไม่ต่ำกว่า -5.4339 และ GaR10% คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสร้อยละ 10 

ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะไม่ต่ำกว่า -2.2224 ซึ่งทั้ง GaR 5% และ GaR 10% มีค่าความเสี่ยงติดลบ 
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าในการคาดการณ์ล่วงหน้าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
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Financial factors and Growth at risk 

Punyisa Rattanakum1 Pongsak Luangaram2  

Abstract 

This paper aims to study the financial factors affecting Thailand's economic growth rate 
analyzing Quantile Regression and estimate the risks of future economic growth used by Growth 

at risk for estimate probability distribution of economic growth rate in Thailand. The data collected 

between 1997 and 2020 is used. It consists of a group of channel variables of financial institutions 

which are bond markets, stock markets, exchange markets and global volatility markets. 

The results are financial factors of financial institutions are related to economic growth in the 
opposite direction were significantly at the quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9 and OLS, while stock 

markets are related to economic growth rate in the same direction were significantly at the 
quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9, OLS. and the exchange markets related to economic growth rate 

in the same direction were significantly at the quantile levels of 0.1, 0.25, 0.5 0.75, and OLS.  

For measuring the risks of future economic growth rates (Growth at Risk), GaR5% reflect the risk of 
economic growth with a probability or 5% chance that the economic growth rate would not be 

lower than -5.4339 and GaR10% or 10% chance that the economic growth rate would not be 
lower than -2.2224. Both Gar5% and Gar10% have the risk of negative growth. As a result, the 

economic growth rate in Thailand is predicted at the risk of recession. 

Keywords : Quantile regression, Growth at risk 
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บทนำ 

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลายประเทศ 
มีการใช้มาตรการในการล็อกดาว์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งส่งผล
กระทบในด้านต่างๆมากมาย ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งสร้างความเสียหายต่อ

ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก World Bank (2020) ได้มีการจัดทำรายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในปี ค.ศ.2020 
แสดงถึงผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 พบว่า ในปี ค.ศ.2020 ได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกเกิดภาวะ

ถดถอย ร้อยละ 92.2 ของประเทศในโลกตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและมีการหดตัวร้อยละ -6.2 นอกจากน้ียังพบว่า เศรษฐกิจ
ไทยมีการชะลอตัวและมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การจ้างงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก การท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลง 
การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนยัง

ได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากขึ้นทั้งในภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้
ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

อย่างไรก็ตามความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจทั้งใน
ระยะสั้นและในระยะยาว การวัดความสูญเสียสามารถวัดได้จากความแตกต่างระหว่างค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์กับ
ค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะดูได้จากค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากค่าเฉลี่ยของการขยายตัวเป็นเท่าใด แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการที่ตัวชี ้วัดเหล่านี ้ไม่ได้แสดงถึง  
การคาดการณ์ขนาดของความสูญเสีย (Expected Loss) ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับการคาดการณ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเศรษฐกิจไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสีย  

ทางเศรษฐกิจ (ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และคณะ, 2556) ผลกระทบจากความผันผวนและความไม่แน่นอนดังกล่าวได้ส่งผลต่อระบบ
การเงิน จากข้อมูลของ Economic Intelligence Center (2019) ได้มีการวิเคราะห์ดัชนีภาวะการเงินไทยที่คำนวณโดยวิธี Vector 

autoregression (VAR) ในปี พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2563 เมื่อพบว่าภาวะการเงินไทยตึงตัวจากสินเช่ือท่ีชะลอตัวลง เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตช้าลง หากสามารถรับรู้ความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จะทำให้เห็นถึง
ผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ถ้าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงส่งผลทำให้อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลง ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้า
ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับตำ่ส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจ

ทำให้การลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้การประมาณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าจะนำมาซึ่งการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับวิกฤตทางการเงินต่าง ๆ 

 

สำหรับการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาปัจจัยทางการเงินท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก
ภาวะการเงินสามารถเป็นตัวชี ้นำผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้ซึ ่งส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต   
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ในการศึกษาความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะใช้การวัดค่าความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
(Growth at risk : GaR) เพื่อใช้ในการประมาณความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 

วิธีการดำเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ของ

เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  จำนวน 16 ปี รวมทั้งสิ ้น 64 ไตรมาส โดยปัจจัย 
ทางการเงินอ้างอิงจากงานวิจัยของ บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ (2564) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย ช่องทางสถาบัน

การเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาดการเงินโลก ซึ่งจะวิเคราะห์สมการถดถอยแบบค
วอนไทล์ (Quantile Regression) และการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  (Growth at risk) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression) มีสมการดังต่อไปนี ้

GDPt+h
q = αq + βF

qXF,t+βB
qXB,t + βS

qXS,t + βE
qXE,t + βV

qXV,t + εt+h 

โดยที่  GDPt+h
q คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต h ไตรมาสข้างหน้า 

         αq   คือ ค่าคงท่ี ณ ควอนไทล์ที่ q 

         XF,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน ที่เวลา t 

        XB,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระท่ีอยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดตราสารหนี้ ที่เวลา t 

        XS,t  คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดหุ้น ที่เวลา t 

        XE,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระที่อยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดอัตราแลกเปลีย่น ท่ีเวลา t 

        XV,t  คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรความผันผวนของตลาดโลกท่ีเวลา t (Control variable) 

        βF
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน ควอนไทล์ที่ q 

        βB
q   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดตราสารหนี้ ควอนไทล์ที่ q 

        βS
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดหุ้น ควอนไทล์ที่ q 

        βE
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดอัตราแลกเปลีย่น ควอนไทล์ที่ q 

        βV
q   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรความผันผวนของตลาดโลก ควอนไทล์ที่ q 

        εt+h  คือ ค่าคลาดเคลื่อน (Error or Residual)  

        q   คือ ควอนไทล์ที่ใช้ในการประมาณการ โดยที่ q ∈ {0.1,0.25,0.5,0.75,0.9} 

        h    คือ ไตรมาสล่วงหน้าท่ีจะใช้ในการประมาณการ โดยที่ h ∈ {1,2, … ,12} 
2) การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk) โดยสามารถวิเคราะห์จากใช้ Excel ที่มี

การพัฒนามาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITD) ซึ่งค่า GaR แสดง
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ในการศึกษาความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะใช้การวัดค่าความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
(Growth at risk : GaR) เพื่อใช้ในการประมาณความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 

วิธีการดำเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย โดยข้อมูลมีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ของ

เดือนมกราคม พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  จำนวน 16 ปี รวมทั้งสิ ้น 64 ไตรมาส โดยปัจจัย 
ทางการเงินอ้างอิงจากงานวิจัยของ บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ (2564) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตัวแปร ประกอบด้วย ช่องทางสถาบัน

การเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาดการเงินโลก ซึ่งจะวิเคราะห์สมการถดถอยแบบค
วอนไทล์ (Quantile Regression) และการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  (Growth at risk) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression) มีสมการดังต่อไปนี ้

GDPt+h
q = αq + βF

qXF,t+βB
qXB,t + βS

qXS,t + βE
qXE,t + βV

qXV,t + εt+h 

โดยที ่ GDPt+h
q คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต h ไตรมาสข้างหน้า 

         αq   คือ ค่าคงท่ี ณ ควอนไทล์ที่ q 

         XF,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน ที่เวลา t 

        XB,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระท่ีอยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดตราสารหนี้ ที่เวลา t 

        XS,t  คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดหุ้น ที่เวลา t 

        XE,t คือ ค่าของตัวแปรอิสระที่อยู่ในกลุ่มตัวแปรตลาดอัตราแลกเปลีย่น ท่ีเวลา t 

        XV,t  คือ ค่าของตัวแปรอิสระทีอ่ยู่ในกลุ่มตัวแปรความผันผวนของตลาดโลกท่ีเวลา t (Control variable) 

        βF
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน ควอนไทล์ที่ q 

        βB
q   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดตราสารหนี้ ควอนไทล์ที่ q 

        βS
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดหุ้น ควอนไทล์ที่ q 

        βE
q  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรตลาดอัตราแลกเปลีย่น ควอนไทล์ที่ q 

        βV
q   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของกลุ่มตัวแปรความผันผวนของตลาดโลก ควอนไทล์ที่ q 

        εt+h  คือ ค่าคลาดเคลื่อน (Error or Residual)  

        q   คือ ควอนไทล์ที่ใช้ในการประมาณการ โดยที่ q ∈ {0.1,0.25,0.5,0.75,0.9} 

        h    คือ ไตรมาสล่วงหน้าท่ีจะใช้ในการประมาณการ โดยที่ h ∈ {1,2, … ,12} 
2) การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk) โดยสามารถวิเคราะห์จากใช้ Excel ที่มี

การพัฒนามาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งร่วมมือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITD) ซึ่งค่า GaR แสดง

ถึง ค่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะลดลงจากค่าที่คาดการณ์ (Expected value) ของอัตราการขยายตัวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งภายใต้ความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง ซึ่งคำนวณมาจาก Probability distribution function f(g) ของอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีสมการดังต่อไปนี้     

GaR = E(G) − G∗                                     (1)  

โดยที่  E(G) คือ คาคาดการณ (Expected value) ของอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะเวลาหนึ่ง  

          G∗  คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่ำสุดในชวงเวลานั้น ท่ีระดับความเชื่อมั่น c  

ค่าความน่าจะเป็นที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต่ำไปกว่าค่า G∗มีคาเทากับ 1- C ดังสมการต่อไป 

P(g ≤ G∗) = ∫ f(g)dgG∗
−∞ = 1 − c            (2) 

นิยามของ GaR X% หมายความวา่ ความน่าจะเป็นร้อยละ X ที่ อัตราการขยายตัวของ GDP จะต่ำกวา่ค่า GaR X%  

(ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และคณะ, 2556) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 
การวิเคราะห์ถดถอยแบบควอนไทล์ระหว่างปัจจัยทางการเงินและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะ

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินและความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับควอนไทล์  
ที่แตกต่างกัน  โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ตาราง 1:  แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบควอนไทลร์ะหว่างปัจจยัทางการเงินและอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
Variable Quantile  

0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 OLS 
Intercept -0.8189 

(0.0000)*** 
-0.4356 
(0.0006)*** 

0.0899 
(0.3216) 

0.3792 
(0.0002)*** 

0.7013 
(0.0000)*** 

0.0000 
(1) 

Financial institution 
channel 

-0.6267 
(0.1927) 

-0.8872 
(0.0271)** 

-0.4860 
(0.1192) 

-0.6002 
(0.0442)** 

-0.9278 
(0.0143)** 

-1.0124 
(0.0090)*** 

Bond market -0.5979 
(0.2334) 

-0.2793 
(0.3941) 

-0.2768 
(0.2086) 

-0.3278 
(0.2037) 

0.1238 
(0.6495) 

-0.0407 
(0.8781) 

Stock market 0.4998 
(0.0668)* 

0.3285 
(0.2198) 

0.2606 
(0.2245) 

0.6949 
(0.0032)*** 

1.0540 
(0.0006)*** 

0.6042 
(0.0229)** 

Foreign exchange 
market 

1.1161 
(0.0066)*** 

0.9217 
(0.0013)*** 

0.7517 
(0.0000)*** 

0.5705 
(0.0002)*** 

0.1559 
(0.2865) 

0.7557 
(0.0002)*** 

Global market 
volatility 

-0.0054 
(0.9845) 

-0.2116 
(0.3669) 

-0.1694 
(0.3059) 

-0.0503 
(0.7433) 

0.0665 
(0.6905) 

-0.1756 
(0.3818) 

R-squared 0.4227 0.3298 0.2138 0.2156 0.3211 0.3802 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บ แสดง ค่า P-value ที่คำนวณได้ 
*,**,*** หมายถึง ค่า P-value ที่น้อยกว่าค่าวกิฤตที่ระดับ 10%, 5%, 1% ตามลำดับ 
ตัวแปรทุกตัวอยู่ในรูป logarithm ยกเวน้ Diff_ITB_GB1 และ Diff_RB2_BIRIR และ NFCI 
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ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยทางการเงินทั้ง 5 กลุ่มมีค่าสัมประสิทธิ์แตกต่างกันในแต่ละระดับควอนไทล์ 
เห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ของปัจจัยทางการเงินกลุ ่มช่องทางสถาบันการเงินและกลุ ่มตลาดตราสารหนี้ และความผันผวน 

ของตลาดการเงินโลกมีค่าสัมประสิทธิ ์เป็นค่าลบในทุกระดับควอนไทล์ เมื ่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ของปัจจัยทางการเงิน  
กลุ่มตลาดทุนและกลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นค่าบวกในทุกระดับควอนไทล์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยทาง

การเงินกลุ่มช่องทางสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.75, 0.9 และ OLS เช่นเดียวกับปัจจัยทางการเงินกลุ่มตลาดทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที ่ระดับควอนไทล์ 0.1, 0.75, 0.9 และ OLS และยังพบว่าปัจจัยทางการเงิน 

กลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 
0.1, 0.25, 0.5 0.75, และ OLS เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าในแต่ละระดับควอนไทล์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ ่มตัวแปรของปัจจัยทางการเงินทั ้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของอัตราการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจได้ 

สำหรับการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk : GaR) เป็นเครื่องมือที่สามารถ

วัดความเสี่ยงที่แสดงถึงความน่าจะเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใด 
สามารถประมาณการแจกแจงความน่าจะเป็นของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ทั ้งหมด ซึ ่งโดยปกติในการประมาณ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นการประมาณแบบจุด  นอกจากนี้แสดงความเสี ่ยงด้านต่ำที ่สะท้อนเศรษฐกิจเผชิญ 

กับภาวะถดถอยรุนแรงรวมถึงวิกฤตการเงิน (Financial crisis) ซึ่ง GaR5% หมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุด 1 ครั้งในรอบ 20 ปี 
(Big recession) GaR10% หมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุด 1 ครั้งในรอบ 10 ปี (Small recession)…………………………………….  

(ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และคณะ, 2556) 
ตาราง 2: แสดงค่าความเสีย่งของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยล่วงหน้า 1 ปี 

Time horizon forward 4 
Mode 4.5 
Median 2.7106 
Mean 1.3381 
GaR5% -5.4339 
GaR10% -2.2224 
Probability 0.1881 

                        หมายเหตุ: Time horizon forward หมายถึง ระยะเวลาที่คาดการณ์รายไตรมาส 
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ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยทางการเงินทั้ง 5 กลุ่มมีค่าสัมประสิทธิ์แตกต่างกันในแต่ละระดับควอนไทล์ 
เห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ของปัจจัยทางการเงินกลุ ่มช่องทางสถาบันการเงินและกลุ ่มตลาดตราสารหนี้ และความผันผวน 

ของตลาดการเงินโลกมีค่าสัมประสิทธิ ์เป็นค่าลบในทุกระดับควอนไทล์ เมื ่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ของปัจจัยทางการเงิน  
กลุ่มตลาดทุนและกลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นค่าบวกในทุกระดับควอนไทล์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยทาง

การเงินกลุ่มช่องทางสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนัยสำคัญ 
ที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.75, 0.9 และ OLS เช่นเดียวกับปัจจัยทางการเงินกลุ่มตลาดทุนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที ่ระดับควอนไทล์ 0.1, 0.75, 0.9 และ OLS และยังพบว่าปัจจัยทางการเงิน 

กลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 
0.1, 0.25, 0.5 0.75, และ OLS เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าในแต่ละระดับควอนไทล์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ ่มตัวแปรของปัจจัยทางการเงินทั ้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของอัตราการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจได้ 

สำหรับการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk : GaR) เป็นเครื่องมือที่สามารถ

วัดความเสี่ยงที่แสดงถึงความน่าจะเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใด 
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(ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และคณะ, 2556) 
ตาราง 2: แสดงค่าความเสีย่งของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยล่วงหน้า 1 ปี 

Time horizon forward 4 
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GaR10% -2.2224 
Probability 0.1881 

                        หมายเหตุ: Time horizon forward หมายถึง ระยะเวลาที่คาดการณ์รายไตรมาส 
 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า GaR5% เท่ากับ -5.4339 ซึ ่งหมายความว่า มีความน่าจะเป็นร้อยละ 5 ที ่อัตราการขยายตัว 
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รูปภาพ1: แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยล่วงหน้า 1 ปี  

 

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาข้างต้นมีส่วน 
ที่สอดคล้องและส่วนที่ไม่สอดคล้องกลับสมมติฐาน โดยในส่วนที่สอดคล้องกับสมมติฐาน  พบว่า ปัจจัยทางการเงินกลุ่มช่องทาง

สถาบันการเงิน กลุ่มตลาดทุน และกลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ 
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อาจเนื่องจากปัจจัยทางการเงินดังกล่าวเป็นการศึกษาผ่านช่องทางการส่งผ่านของนโยบายการเงินซึ่งส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐก ิจ  เช ่นเด ียวก ันก ับการว ัดความเส ี ่ยงของอ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐก ิจจะสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ   
Prasad et al.(2019) เนื่องจากเป็นไปตามหลักการวัดค่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk) 
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สำหรับส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน อาจเนื่องจากการกำหนดปัจจัยทางการเงินที่มีหลายตัวแปรและมีลักษณะที่
แตกต่างจากงานวิจัยอื่น จึงทำให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องพบว่า ปัจจัยทางการเงิน

กลุ ่มตลาดตราสารหนี ้และกลุ ่มความผันผวนของตลาดการเงินโลกไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Steve et al. (2019) ที่ว่าด้วยความผันผวนของตลาดการเงินโลกมีความสัมพันธ์

กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ  

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยทางการเงินและความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะทำให้ทราบถึง ปัจจัยทางการเงิน 
ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทราบถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งความเสี ่ยงที่เกิดขึ ้นดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน  พบว่า กลุ่มช่องทางสถาบันการเงิน  
กลุ่มตลาดทุน และกลุ่มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในระดับควอนไทล์
ท ี ่แตกต่างกัน นอกจากนี ้การว ิเคราะห์ค ่าความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเป ็นประโยชน์อย ่างมาก  

ในการกำหนดนโยบายทางการเงิน เนื่องจากค่า GaR 5% และ GaR10% จะสามารถสะท้อนความเสี่ยงด้านต่ำ (Downside risk) 
ซึ่งเป็นความเสี ่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและยังสามารถสะท้อนถึง ภาวะการเงินในประเทศ 

ผ่านทางปัจจัยทางการเงินในด้านต่างๆ เมื่อค่า GaR ติดลบมากจะแสดงว่าความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก 
ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั ้น ปัจจัยทางการเงินและค่าความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู ้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและนักลงทุน ผลการศึกษาสามารถสะท้อนภาวะการเงิน

ภายในประเทศ สะท้อนความเสี ่ยงด้านต่ำ และสะท้อนการแจกแจงความน่าจะเป็นของความเสี ่ยงของอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ โดยปกติในการประมาณค่าจะเป็นการประมาณค่าแบบจุด ทำให้การศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินและใช้ในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน  

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งต่อไปสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ เพื่อใช้ในเปรียบเทียบกับกรณีประเทศไทย 

จะสามารถทำให้เห็นถึงผลกระทบในแง่มุมต่างๆได้มากขึ้น เช่น การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนากับกลุ่มประเทศ  
ที่กำลังพัฒนาหรือสามารถนำตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ดัชนี Gini สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาให้งานวิจัย 

มีความหลากหลายมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
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บทคัดย่อ  

 
 การศึกษาครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 1) พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาด  
2) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดต่อการเพิ่มยอดขายประกัน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจ  
และ 3) หาแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขายประกัน ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง 338 ราย สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 22 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test One-way ANOVA วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา ผังก้างปลา และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ประกันความเสีย่ง ใช้สื่อพนักงาน เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน มิตรทางธุรกิจมีอิทธพิล 
พนักงาน ตัวแทนขายประกันมีส่วนร่วม รูปแบบคุ้มครองวงเงิน ซื้อผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย เลือกธนาคารกรุงไทย มีทัศนคติ
ให้ข้อมูล แรงจูงใจอัตราดอกเบี้ย รับรู้คุณค่าเงื่อนไขกับระยะเวลาใช้ คุ้มครองเต็มวงเงิน 2) สาเหตุปัญหาส่วนประสมการตลาด
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เรียงลำดับด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา บุคคล ราคา ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการ และช่องทางการจัดจำหน่าย  3) ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จำนวนบุตร วัตถุประสงค์  
ผู้มีอิทธิพล ผู้มีส่วนร่วม ความต้องการซื้อ ช่องทางซื้อใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อการเพิ่มยอดขายประกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 และ 4) ได้แนวทางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด วิธีเพิ ่มช่องทางส่งเสริมการตลาดคู่กับให้บริการ
ผลิตภัณฑ์อื่น ให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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  Abstract  
 
 The objectives of this research were to study 1) the decision making to select using service 
behavior and marketing mix 2) Comparison of marketing mix to increase insurance sales classified by personal 
factors and the decision-making behavior and 3 )  find marketing strategies suitable to increase insurance 
sales using a combination of research methods. Data were collected from 338  sample questionnaires,  
22  key informants were interviewed, and data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, content analysis, fish bone diagram and TOWS Matrix. The results of 
research showed that 1) the decision-making behaviors for risk insurance objectives Use employee media, websites, 
social networks, family members, relatives, friends, business friends influence, employees, insurance sales 
representatives are involved. Limit protection model buy through a bank/agent choose Krung Thai Bank informative 
attitude interest rate incentives Recognize the conditional value and the duration of use. 2) Full coverage the cause 
of the problem of the overall marketing mix is at a high level. Sort by product, followed by person, price, physical 
appearance Promotion of marketing, processes and distribution channels. 3) Gender, age, education level, status, 
number of children, objectives, influencers, participants purchase demand purchase channels, incentives, and 
perceived value had significant effects on increasing insurance sales at 0.05 and 4) marketing promotion strategies 
were obtained. How to increase marketing promotion channels along with providing other products, provide 
information about insurance companies through social media. 
 
Keywords:   home mortgage loan insurance, the decision making to select using service behavior,   

 marketing mix (7Ps)  
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บทนำ 
  การดำเนินงานธุรกรรมด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินพร้อมกับการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อประกัน
อัคคีภัยและประกันอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องกับนโยบายรัฐ โดยธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต เป็นสาขาหนึ่งที่
ดำเนินการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินอนุมัติ
สินเชื่อ แต่ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากตัวแทนขาย ไม่ได้นับเป็นผลงานของสาขา และไม่ได้มีส่วนได้
เสียจากยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื ่อที ่ดำเนินการผ่านตัวแทนขาย  แต่จากการดำเนินงานการทำประกันสินเช่ือ  
2 ไตรมาสแรกปี 2561-2564 โดยจะเห็นว่าปี 2561 มีการทำประกันสินเชื่อคิดเป็น 93.75% ของผู้กู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย มีค่าเบี้ย
ประกัน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันของธนาคาร 88.3% ค่าเบี้ยประกันของตัวแทนขาย 11.7% และในปี 2562 การทำประกัน
สินเชื่อคิดเป็น 73.33% ของผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันของธนาคาร 27.5% ค่าเบ้ียประกัน
ของตัวแทนขาย 72.5% ส่วนปี 2563 ทำประกันสินเชื่อคิดเป็น 84.61% ของผู้กู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่า
เบี้ยประกันของธนาคาร 26.8% ค่าเบี้ยประกันของตัวแทนขาย 73.2% และและในปี 2564 ทำประกันสินเชื่อ คิดเป็น 95.65% 
ของผู้กู้สินเชื ่อที่อยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันฯของธนาคาร 18.37% ค่าเบี ้ยประกันของตัวแทนขาย 
81.63% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต 
โดยไม่ผ่านตัวแทนขายมีอัตราลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนขาย ซึ่งไม่นับรวมเป็นผลงาน
ของสาขา ส่งผลให้ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต มียอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไมผ่่าน
ตัวแทนขายค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับสัดส่วนการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยทั้งหมดของสาขา ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรที่เกิด
จากการขายประกัน และส่งผลกระทบพนักงานขายหรือตัวแทนขาย ทำให้ขาดรายได้และผลตอบแทนที่จะได้รับและส่ง
ผลกระทบในภาพรวมของธนาคารออมสิน เพื ่อการแข่งขันทางการตลาดในแต่ละไตรมาส และส่งผลต่อเป้าหมายการ
ดำเนินงานแต่ละปีที่มีแนวโน้มลดลง และอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายแผนงานของธนาคาร
สาขาถนนพูนผล เพื ่อเชื ่อมโยงการขับเคลื ่อนตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2564-2568 และส่งผลต่อกระทบ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากความไม่แน่นอนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดทั่วทุกพื้นที่ ทำให้การขยายมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้น
ตัวภาคเศรษฐกิจของประเทศ  
 ดังนั้นจึงเป็นที่มา ที่ทำให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู ่อาศัย 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการนำกลยุทธ์การตลาดมาแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล  โดยไม่ผ่านตัวแทนขายให้เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด และให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของธนาคารในภาพรวมของธนาคารออมสิน สร้างรายได้และกำไรจากยอดขาย
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป  
 

วิธีดำเนินการ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการกำหนดวิธีการ
ดำเนินการออกเป็นดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรมาจากผู้ให้ข้อมูลหลักสำคัญเป็นบุคลากรของธนาคาร
ออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต  25 ราย โดยการเจาะจงผู้จัดการสาขา 1 ราย พนักงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติสินเช่ือ 2 ราย 
และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำประกันสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผลของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม 2564) 
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บทนำ 
  การดำเนินงานธุรกรรมด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินพร้อมกับการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อประกัน
อัคคีภัยและประกันอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องกับนโยบายรัฐ โดยธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต เป็นสาขาหนึ่งท่ี
ดำเนินการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินอนุมัติ
สินเชื่อ แต่ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากตัวแทนขาย ไม่ได้นับเป็นผลงานของสาขา และไม่ได้มีส่วนได้
เสียจากยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื ่อที ่ดำเนินการผ่านตัวแทนขาย  แต่จากการดำเนินงานการทำประกันสินเช่ือ  
2 ไตรมาสแรกปี 2561-2564 โดยจะเห็นว่าปี 2561 มีการทำประกันสินเชื่อคิดเป็น 93.75% ของผู้กู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย มีค่าเบี้ย
ประกัน แบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันของธนาคาร 88.3% ค่าเบี้ยประกันของตัวแทนขาย 11.7% และในปี 2562 การทำประกัน
สินเชื่อคิดเป็น 73.33% ของผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันของธนาคาร 27.5% ค่าเบี้ยประกัน
ของตัวแทนขาย 72.5% ส่วนปี 2563 ทำประกันสินเชื่อคิดเป็น 84.61% ของผู้กู้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่า
เบี้ยประกันของธนาคาร 26.8% ค่าเบี้ยประกันของตัวแทนขาย 73.2% และและในปี 2564 ทำประกันสินเชื่อ คิดเป็น 95.65% 
ของผู้กู้สินเชื ่อที่อยู่อาศัย มีค่าเบี้ยประกันแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันฯของธนาคาร 18.37% ค่าเบี ้ยประกันของตัวแทนขาย 
81.63% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต 
โดยไม่ผ่านตัวแทนขายมีอัตราลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนขาย ซึ่งไม่นับรวมเป็นผลงาน
ของสาขา ส่งผลให้ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต มียอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไมผ่่าน
ตัวแทนขายค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับสัดส่วนการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยทั้งหมดของสาขา ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรที่เกิด
จากการขายประกัน และส่งผลกระทบพนักงานขายหรือตัวแทนขาย ทำให้ขาดรายได้และผลตอบแทนที่จะได้รับและส่ง
ผลกระทบในภาพรวมของธนาคารออมสิน เพื ่อการแข่งขันทางการตลาดในแต่ละไตรมาส และส่งผลต่อเป้าหมายการ
ดำเนินงานแต่ละปีที่มีแนวโน้มลดลง และอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายแผนงานของธนาคาร
สาขาถนนพูนผล เพื ่อเชื ่อมโยงการขับเคลื ่อนตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2564-2568 และส่งผลต่อกระทบ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากความไม่แน่นอนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดทั่วทุกพื้นที่ ทำให้การขยายมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้น
ตัวภาคเศรษฐกิจของประเทศ  
 ดังนั้นจึงเป็นที่มา ที่ทำให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู ่อาศัย 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการนำกลยุทธ์การตลาดมาแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล  โดยไม่ผ่านตัวแทนขายให้เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด และให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานของธนาคารในภาพรวมของธนาคารออมสิน สร้างรายได้และกำไรจากยอดขาย
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป  
 

วิธีดำเนินการ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการกำหนดวิธีการ
ดำเนินการออกเป็นดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรมาจากผู้ให้ข้อมูลหลักสำคัญเป็นบุคลากรของธนาคาร
ออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต  25 ราย โดยการเจาะจงผู้จัดการสาขา 1 ราย พนักงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติสินเช่ือ 2 ราย 
และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำประกันสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผลของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม 2564) 

 
 

 

ตามรายช่ือ 22 ราย  สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรมาจากลูกค้าทั่วไปท่ีอยู่ในการดูแลของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล  
จังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยต่อเดือน 2,600 ราย และกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสำเร็จรูปของยามาเน่ 
(Yamane) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2557)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 338 คน และใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บข้อมูล 
 2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา   ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดเนื้อหาที่ศึกษาคือ สาเหตุของปัญหาและแนวทางจาก
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7’Ps ในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อนหรือสาเหตุของปัญหา อุปสรรค โอกาส ใน 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ  ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ กำหนดเนื้อหา 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส และจำนวนบุตร ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงิน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ วัตถุประสงค์การเลือกใช้บริการ สื่อที่เข้าถึงในการเลือกใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ เหตุผลซื้อประกัน
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่
อาศัยที่เลือกใช้บริการ การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น ทัศนคติต่อช่องทางการขาย แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง และการ
รับรู้คุณค่า ส่วนที่ 3 สาเหตุปัญหาจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหาแนวทางใน
การเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
มีโครงสร้าง ทีไ่ด้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลัก แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 แนวคำถามการสัมภาษณ์สาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต 
และนำเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่สร้างนี้เสนออาจารย์เพื่อขอคำแนะนำ ก่อนนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ ส่วนแบบสอบถามสร้างคำถาม 
แบบสอบถามมีโครงสร้าง 1 ชุด  แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อคำถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อ
คำถามพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต 
ทั้งสองส่วนมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดที่ให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว ส่วนที่ 3 ข้อคำถามสาเหตุปัญหาจากปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 7P's ที่มีต่อยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  สร้างในลักษณะมาตราอัตราภาค (Interval Scale)  
ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ตัวเลือก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะสร้างใน
ลักษณะคำถามปลายเปิด ซึ่งเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ วัดคุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 30 ราย  นำมา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ 0.98 แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ก่อนนำไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการติดต่อประสานและทำหนังสือขอสัมภาษณ์  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าทั่วไปใน
ระยะเวลาทำการของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล วันจันทร์-ศุกร์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่ธนาคารสาขาถนนพูนผล และเก็บ
ข้อมูลจากช่องทางการทำแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
          5. การวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที ่เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ในส่วนของการสัมภาษณ์ 
ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความถี่จากความคิดเห็น เพื่อการนำไปใช้สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข 
สำหรับในส่วนแบบสอบถาม นำมาประมวลผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมานเพื่อการเปรียบข้อมูล ได้แก่ t-test, One-way ANOVA หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งในส่วนแบบสอบถามโดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย และข้อมูลจากสัมภาษณ์ที่พิจารณาจากความถี่ นำมาหาสาเหตุหลักและสาเหตุรองด้วยการทำแผนผังก้างปลา 
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วิเคราะห์ SWOT Analysis และนำมาวิเคราะห์ด้วยตาราง TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยนำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 นำเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้  
 1.1 กลุ ่มตัวอย่าง 338 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.66 อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 51.78  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 25.44 รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 60.95 ระดับการศึกษาสูงสุด ร้อยละ 78.11  
สถานภาพการสมรส เป็นโสด ร้อยละ 64.79 จำนวนบุตร ไม่มีบุตร ร้อยละ 68.34   
 1.2 ความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
การเลือกใช้บริการ เพราะ ประกันความเสี่ยงให้แก่ผู้กู้ ร้อยละ 11.54 ใช้สื่อที่เข้าถึงในการเลือกใช้บริการ คือ สื่อบุคคลพนักงาน
ธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 34.91 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ พนักงานธนาคาร สมาชิกใน
ครอบครัว/ญาติ เพื่อน/มิตรทางธุรกิจ ร้อยละ 40.24 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมาจากพนักงานธนาคาร/ตัวแทน
ขายประกัน ร้อยละ 91.72 รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ร้อยละ  80.77 เหตุผลซื้อประกัน
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  คุ้มครองวงเงินสินเช่ือ ร้อยละ  77.51 ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ร้อย
ละ  90.53 ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย คิดเป็นร้อยละ 82.25 
ส่วนใหญ่การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 38.46  มีทัศนคติต่อช่องทางการขาย คือ การให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือคู่แข่งขัน ร้อยละ 56.22 มีแรงจูงใจจากความต้องการตการรับรู ้คุณค่าคือ เงื ่อนไขที่คุ ้มค่ากับ
ระยะเวลาใช้บริการ ความคุ้มครองเต็มวงเงิน ร้อยละ 36.98  และมีแรงจูงใจจากความต้องการตอบสนองคือ อัตราดอกเบี้ย ร้อย
ละ  66.57 รวมถึงการรับรู้คุณค่าคือ เงื่อนไขที่คุ้มค่ากับระยะเวลาใช้บริการ ความคุ้มครองเต็มวงเงิน ร้อยละ 36.98 
  1.3 ความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ระดับความคิดเห็นภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับมากที่สุดคือ อันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา อันดับ 2 ด้านบุคคล และรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่
ในอันดับมากคือ อันดับ 3 ด้านราคา อันดับ 4 ด้านลักษณะทางกายภาพ อันดับ 5 ด้านการส่งเสริมการตลาด อันดับ 6 ด้านกระบวนการ 
และอันดับ 7 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ดังตารางที่ 1     
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลำดับ 

สาเหตุปัญหา 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.31 0.71 มากที่สุด อันดับ 1 
2. ด้านราคา 4.14 0.71 มาก อันดับ 3 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.05 0.72 มาก อันดับ 7 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.12 0.68 มาก อันดับ 5 
5. ด้านบุคคล 4.29 0.68 มากที่สุด อันดับ 2 
6. ด้านกระบวนการ 4.10 0.70 มาก อันดับ 6 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.71 มาก อันดับ 4 

ภาพรวม 4.16 0.70 มาก  
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วิเคราะห์ SWOT Analysis และนำมาวิเคราะห์ด้วยตาราง TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยนำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 นำเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้  
 1.1 กลุ ่มตัวอย่าง 338 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.66 อายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 51.78  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 25.44 รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 60.95 ระดับการศึกษาสูงสุด ร้อยละ 78.11  
สถานภาพการสมรส เป็นโสด ร้อยละ 64.79 จำนวนบุตร ไม่มีบุตร ร้อยละ 68.34   
 1.2 ความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
การเลือกใช้บริการ เพราะ ประกันความเสี่ยงให้แก่ผู้กู้ ร้อยละ 11.54 ใช้สื่อที่เข้าถึงในการเลือกใช้บริการ คือ สื่อบุคคลพนักงาน
ธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 34.91 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ พนักงานธนาคาร สมาชิกใน
ครอบครัว/ญาติ เพื่อน/มิตรทางธุรกิจ ร้อยละ 40.24 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมาจากพนักงานธนาคาร/ตัวแทน
ขายประกัน ร้อยละ 91.72 รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ร้อยละ  80.77 เหตุผลซื้อประกัน
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  คุ้มครองวงเงินสินเช่ือ ร้อยละ  77.51 ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ร้อย
ละ  90.53 ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย คิดเป็นร้อยละ 82.25 
ส่วนใหญ่การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 38.46  มีทัศนคติต่อช่องทางการขาย คือ การให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือคู่แข่งขัน ร้อยละ 56.22 มีแรงจูงใจจากความต้องการตการรับรู ้คุณค่าคือ เงื ่อนไขที่คุ ้มค่ากับ
ระยะเวลาใช้บริการ ความคุ้มครองเต็มวงเงิน ร้อยละ 36.98  และมีแรงจูงใจจากความต้องการตอบสนองคือ อัตราดอกเบี้ย ร้อย
ละ  66.57 รวมถึงการรับรู้คุณค่าคือ เงื่อนไขที่คุ้มค่ากับระยะเวลาใช้บริการ ความคุ้มครองเต็มวงเงิน ร้อยละ 36.98 
  1.3 ความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ระดับความคิดเห็นภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับมากที่สุดคือ อันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา อันดับ 2 ด้านบุคคล และรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่
ในอันดับมากคือ อันดับ 3 ด้านราคา อันดับ 4 ด้านลักษณะทางกายภาพ อันดับ 5 ด้านการส่งเสริมการตลาด อันดับ 6 ด้านกระบวนการ 
และอันดับ 7 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ดังตารางที่ 1     
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลำดับ 

สาเหตุปัญหา 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.31 0.71 มากที่สุด อันดับ 1 
2. ด้านราคา 4.14 0.71 มาก อันดับ 3 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.05 0.72 มาก อันดับ 7 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.12 0.68 มาก อันดับ 5 
5. ด้านบุคคล 4.29 0.68 มากที่สุด อันดับ 2 
6. ด้านกระบวนการ 4.10 0.70 มาก อันดับ 6 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.71 มาก อันดับ 4 

ภาพรวม 4.16 0.70 มาก  
 

 
 

 

 ส่วนที่ 2 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 นำเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้  
               ผลการวิจ ัยเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ต่อการเพิ ่มยอดขายประกันคุ ้มครองวงเงินสินเช่ือ 
ที่อยู ่อาศัย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลตัวแปรเพศ อายุ  
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนตัวแปรอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแปรวัตถุประสงค์การ
เลือกใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่
เลือกใช้บริการ การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) การเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนตัวแปรสื่อที่เข้าถึงในการ
เลือกใช้บริการ เหตุผลซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย และทัศนคติต่อช่องทางการขาย ไม่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 สรุปส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ตัวแปร Sig. (2-tailed) ความหมาย 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล   

1.1 เพศ 0.00* มีผล 
1.2 อายุ  0.00* มีผล 
1.3 อาชีพ  0.26 ไม่มผีล 
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  0.07 ไม่มผีล 
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด  0.00* มีผล 
1.6 สถานภาพการสมรส 0.00* มีผล 
1.7 จำนวนบุตร 0.00* มีผล 

2. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   
2.1 วัตถุประสงค์การเลือกใช้บริการ 0.01* มีผล 
2.2 สื่อท่ีเข้าถึงในการเลือกใช้บริการ 0.18 ไม่มผีล 
2.3 ผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 0.00* มีผล 
2.4 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ   0.00* มีผล 
2.5 รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ 0.04* มีผล 
2.6 เหตุผลซื้อประกันคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 0.54 ไม่มผีล 
2.7 ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย 0.00* มีผล 

    2.8 ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ 0.01* มีผล 
2.9 การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น 0.00* มีผล 
2.10 ทัศนคติต่อช่องทางการขาย 0.63 ไม่มผีล 
2.11 แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง 0.00* มีผล 
2.12 การรับรู้คุณค่า 0.00* มีผล 

*แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ส่วนที่ 3 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 นำเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้  
 ผลการวิจัยสาเหตุของปัญหาการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 
สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ตจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและวิเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์  
แล้วนำมาสรุปสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา มีด้วยกัน 5 สาเหตุหลักคือ สาเหตุด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคคล ด้านราคา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด และแต่ละสาเหตุหลัก มีสาเหตุรองที่ก้างปลา ดังภาพท่ี 2  
 

ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุปัญหา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 จากสาเหตุดังกล่าวตามแผนผังก้างปลานำมาหาแนวแก้ไขสาเหตุเพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสม
ในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยการนำข้อมูลจาก
การสอบถามและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ SWOT Analysis และนำมาวิเคราะห์ด้วยตาราง TOWS Matrix  โดยได้ทางเลือกออกมา
เป็นกลยุทธ์ 4 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์ ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริม
การตลาด ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านบุคคล และทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์เชิงรับด้านราคา โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้วย
วิธีการถ่วงน้ำหนักจากดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 5 ประเด็นคือ ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้นมาก งบประมาณและข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และประโยชน์ต่อองค์กร  ผลการประเมินเลือก  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขาย
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที ่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางส่งเสริม
การตลาดคู่กับการให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร และการให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันในเครือข่ายของธนาคารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งจากผลการวิจัยนำเสนอการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยดังนี้  
     1. จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นว่าการทำประกันของลูกค้าต้องการประกันความเสี่ยง อาศัยการใช้
สื่อบุคคลพนักงานธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกใช้บริการ ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการคือ 
พนักงานธนาคาร สมาชิกในครอบครัว/ญาติ เพื่อน/มิตรทางธุรกิจ ธนาคารอื่นที่เลือกใช้คือ ธนาคารกรุงไทย และมีตุผลซื้อ
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผ่านธนาคาร/ตัวแทนขายมี ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ค่าธรรมเนียม 
การค้ำประกัน 

สาเหตุ
ปัญหา 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านบุคคล 

3. ด้านราคา 
4. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประเภทสินเชื่อ 
และเง่ือนไขประกัน 

คุณสมบัติผู้กู้ที่ผูกกับเง่ือนไขกรรมธรรม์ 

การบริการ
หลังการขาย 

ความรู้ความชำนาญ 
ของพนักงาน 

อัตราค่าเบี้ย
ประกัน 

ทำเลที่ตั้งและ
สถานที่จอดรถ 

การให้ข้อมูลประกัน 
ในแอปพลิเคชัน 

และเว็บไซต์ 
การส่งเสริมการ
ขายส่วนลดอัตรา

ดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียม 

การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
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 ส่วนที่ 3 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 นำเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้  
 ผลการวิจัยสาเหตุของปัญหาการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 
สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ตจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและวิเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์  
แล้วนำมาสรุปสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา มีด้วยกัน 5 สาเหตุหลักคือ สาเหตุด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคคล ด้านราคา 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด และแต่ละสาเหตุหลัก มีสาเหตุรองที่ก้างปลา ดังภาพท่ี 2  
 

ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุปัญหา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 จากสาเหตุดังกล่าวตามแผนผังก้างปลานำมาหาแนวแก้ไขสาเหตุเพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสม
ในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยการนำข้อมูลจาก
การสอบถามและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ SWOT Analysis และนำมาวิเคราะห์ด้วยตาราง TOWS Matrix  โดยได้ทางเลือกออกมา
เป็นกลยุทธ์ 4 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์ ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริม
การตลาด ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านบุคคล และทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์เชิงรับด้านราคา โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้วย
วิธีการถ่วงน้ำหนักจากดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 5 ประเด็นคือ ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้นมาก งบประมาณและข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และประโยชน์ต่อองค์กร  ผลการประเมินเลือก  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขาย
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที ่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางส่งเสริม
การตลาดคู่กับการให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร และการให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันในเครือข่ายของธนาคารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งจากผลการวิจัยนำเสนอการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยดังนี้  
     1. จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นว่าการทำประกันของลูกค้าต้องการประกันความเสี่ยง อาศัยการใช้
สื่อบุคคลพนักงานธนาคาร เว็บไซต์ธนาคาร สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกใช้บริการ ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการคือ 
พนักงานธนาคาร สมาชิกในครอบครัว/ญาติ เพื่อน/มิตรทางธุรกิจ ธนาคารอื่นที่เลือกใช้คือ ธนาคารกรุงไทย และมีตุผลซื้อ
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ผ่านธนาคาร/ตัวแทนขายมี ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ค่าธรรมเนียม 
การค้ำประกัน 

สาเหตุ
ปัญหา 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านบุคคล 

3. ด้านราคา 
4. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประเภทสินเชื่อ 
และเง่ือนไขประกัน 

คุณสมบัติผู้กู้ที่ผูกกับเง่ือนไขกรรมธรรม์ 

การบริการ
หลังการขาย 

ความรู้ความชำนาญ 
ของพนักงาน 

อัตราค่าเบี้ย
ประกัน 

ทำเลที่ตั้งและ
สถานที่จอดรถ 

การให้ข้อมูลประกัน 
ในแอปพลิเคชัน 

และเว็บไซต์ 
การส่งเสริมการ
ขายส่วนลดอัตรา

ดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียม 

การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 

 
 

 

ตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่ สอดคล้องแนวคิดของปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554)  
และมีแรงจูงใจจากความต้องการรับรู้คุณค่าคือ เงื่อนไขที่คุ้มค่ากับระยะเวลาใช้บริการ เงื่อนไขที่คุ้มค่ากับระยะเวลาใช้บริการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช สงวนวงศ์วาน (2559) ที่กล่าวถึงแรงจูงเป็นสภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมสนองความ
ต้องการให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P's  
ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับมาก  สอดคล้องวิจัย
ของศุภลักษณ์ เภาโบรมย์ (2559) ที่ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้ามีความคิดเห็นธนาคารออมสินอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านราคา การนำเสนอลักษณะทางกายภาพด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  
และด้านกระบวนการ  
      2. เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู ่อาศัย 
ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ปัจจัย
ส่วนบุคคลตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัญญา  
จันกระจ่าง (2561) ที ่ว่าอายุ อาชีพ มีอิทธิพลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
ส่วนพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแปรวัตถุประสงค์การเลือกใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผู้มี  
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ต้องการซื้อประกัน
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ การเลือกใช้บริการกับ
ธนาคารอื่น แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่
อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพัชร สุทธิ (2563) ที่ว่าการได้ลดดอกเบี้ยวงเงินกู้ ค่าเบี้ยประกัน
มีความคุ้มค่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ 
  3. สาเหตุของปัญหาการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล 
จังหวัดภูเก็ต  มาจากสาเหตุด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด  
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครือ่งมือการตลาดที่สำคัญต่อการเพิ่มยอดขายประกันคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ
ที่อยู่อาศัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัชพิมพ์ คงคา (2560) ที่ว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นอกจากน้ีสาเหตุด้านผลิตภัณฑ์ มีสาเหตุรองประเภทสินเชื่อและเงื่อนไขประกัน คุณสมบัติผู้กู้ที่
ผูกกับเงื่อนไขกรรมธรรม์ สอดคล้องกับงานวิจัยศุภลักษณ์ เภาโบรมย์ (2559) ที่ว่าการกำหนดคุณสมบัติผู้กูผ้ลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อเคหะ ส่วนสาเหตุด้านบุคคล  มีสาเหตุรองความรู้ความชำนาญของพนักงาน สอดคล้องงานวิจัยของสุภาวิดา  
เลิศศศิภากร (2562) ที่ว่าพนักงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื ่อที ่เพียงพอ ทำให้การสื่อสาร  
การแนะนำและการบริการลูกค้าเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
   จากสาเหตุของปัญหานำมาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้แนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยได้ทางเลือกออกมากลยุทธ์
เชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านบุคคล และกลยุทธ์เชิงรับด้านราคา 
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถมากำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามแนวคิดของธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2563) และจากผลการศึกษานี้เมื่อประเมินทางเลือกด้วย
วิธีการถ่วงน้ำหนักจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นมาก 
งบประมาณและข้อดี ข้อเสีย ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ และประโยชน์ต่อองค์กร  ได้กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริม
การตลาดที่ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ตสามารถนำไปปฏิบัติด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางส่งเสริมการตลาดผา่น
สื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องงานวิจัยของนริศรา  ลาภผลพูนทวี (2564) ที่ว่าแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อบุคคล ด้วยการด้าน
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การสื่อสารการตลาด และเสนอให้ธนาคารพัฒนาระบบยื่นกู้ผ่านแอพพลิเคชันแบบออนไลน์ เกิดฐานข้อมูลธุรกรรมของลูกค้า 
ซึ่งสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ ้มครองวงเงินสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัย  ส่วนใหญ่ 
เลือกใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกันความเสี่ยง เลือกใช้สื่อพนักงาน เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ และเห็นว่าสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน 
มิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และเห็นว่ามีพนักงานหรือตัวแทนขายประกันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้ รวมถึงมี
รูปแบบคุ้มครองวงเงิน สามารถซื้อผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ของธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้มีทัศนคติให้ข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์และบรกิารที่เหนอืคู่แข่งขัน โดยมีแรงจูงใจจากอัตราดอกเบี้ย การรับรู้คุณค่าเง่ือนไขกับระยะเวลาใช้ และคุ้มครองเตม็วงเงินl
ส่วนความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ส่วนรายด้านเรียงลำดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร วัตถุประสงค์การ
เลือกใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงิน
สินเช่ือที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่
อาศัยที่เลือกใช้บริการ  การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผล  
 สำหรับสาเหตุการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาจากส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด และหาแนวทางได้กลยุทธ์เชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านบุคคล และกลยุทธ์เชิงรับด้านราคา ประเมินแนวทาง 
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมใน
การเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จั งหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการเพ่ิม
ช่องทางส่งเสริมการตลาดคู่กับการให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร และการให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันในเครือข่ายของ
ธนาคารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อธนาคารออมสิน 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 สาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาจากความคิดเห็นจาก
ลูกค้าเป็นหลัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต แต่อย่างไรก็ควรพิจารณาปัจจัย
ส่วนประทางการตลาดด้านช่องทางจำหน่าย และด้านกระบวนการด้วย เนื่องจากนโยบายในทางปฏิบัติมาจากธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อการขายประกันของธนาคารสาขา และประเด็นท่ี 2 ผลการศึกษาเลือกกลยุทธ์กลยุทธ์
เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ธนาคารสาขาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เองไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็ต้องควบคุมเนื้อหาการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของธนาคารออมสิน เพราะการสื่อสาร
สังคมออนไลน์มีความรวดเร็วต่องการรับสารและส่งสารเพื่อประชาสัมพันธ์บอกต่อ ดังนั้นธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผลต้องให้
พนักงานควบคุมและประเมินผลทางเลือกที ่ใช้นี ้อย่างต่อเนื ่อง และนำข้อมูลลข่าวสารจากธนาคารออมสินมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อภาพรวมองค์กรมากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไปมีด้วยกัน 3 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 
ควรศึกษาแนวทางเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที ่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่  ประเด็นที่ 2  
ควรศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจ  
และประเด็นท่ี 3 ควรศึกษาแนวโน้มตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารพาณชิย์ที่มีผลต่อยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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การสื่อสารการตลาด และเสนอให้ธนาคารพัฒนาระบบยื่นกู้ผ่านแอพพลิเคชันแบบออนไลน์ เกิดฐานข้อมูลธุรกรรมของลูกค้า 
ซึ่งสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันคุ ้มครองวงเงินสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัย  ส่วนใหญ่ 
เลือกใช้มีวัตถุประสงคเ์พื่อประกันความเสี่ยง เลือกใช้สื่อพนักงาน เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ และเห็นว่าสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน 
มิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และเห็นว่ามีพนักงานหรือตัวแทนขายประกันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้ รวมถึงมี
รูปแบบคุ้มครองวงเงิน สามารถซื้อผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ของธนาคารกรุงไทย นอกจากน้ีมีทัศนคติให้ข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์และบรกิารที่เหนอืคู่แข่งขัน โดยมีแรงจูงใจจากอัตราดอกเบี้ย การรับรู้คุณค่าเง่ือนไขกับระยะเวลาใช้ และคุ้มครองเตม็วงเงินl
ส่วนความคิดเห็นสาเหตุปัญหาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ส่วนรายด้านเรียงลำดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร วัตถุประสงค์การ
เลือกใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  รูปแบบประกันคุ้มครองวงเงิน
สินเช่ือที่อยู่อาศัยที่เลือกใช้บริการ ต้องการซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย ช่องทางซื้อประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่
อาศัยที่เลือกใช้บริการ  การเลือกใช้บริการกับธนาคารอื่น แรงจูงใจจากความต้องการตอบสนอง และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผล  
 สำหรับสาเหตุการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาจากส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด และหาแนวทางได้กลยุทธ์เชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์  
กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านบุคคล และกลยุทธ์เชิงรับด้านราคา ประเมินแนวทาง 
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมใน
การเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล จั งหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการเพิ่ม
ช่องทางส่งเสริมการตลาดคู่กับการให้บริการผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร และการให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันในเครือข่ายของ
ธนาคารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อธนาคารออมสิน 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 สาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาจากความคิดเห็นจาก
ลูกค้าเป็นหลัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต แต่อย่างไรก็ควรพิจารณาปัจจัย
ส่วนประทางการตลาดด้านช่องทางจำหน่าย และด้านกระบวนการด้วย เนื่องจากนโยบายในทางปฏิบัติมาจากธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อการขายประกันของธนาคารสาขา และประเด็นท่ี 2 ผลการศึกษาเลือกกลยุทธ์กลยุทธ์
เชิงแก้ไขด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวิธีที่ธนาคารสาขาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เองไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการเพิ่มช่องทางส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็ต้องควบคุมเนื้อหาการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของธนาคารออมสิน เพราะการสื่อสาร
สังคมออนไลน์มีความรวดเร็วต่องการรับสารและส่งสารเพื่อประชาสัมพันธ์บอกต่อ ดังนั้นธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผลต้องให้
พนักงานควบคุมและประเมินผลทางเลือกที ่ใช้นี ้อย่างต่อเนื ่อง และนำข้อมูลลข่าวสารจากธนาคารออมสินมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อภาพรวมองค์กรมากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไปมีด้วยกัน 3 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 
ควรศึกษาแนวทางเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที ่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่  ประเด็นที่ 2  
ควรศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ เช่น สินเชื่อธุรกิจ  
และประเด็นท่ี 3 ควรศึกษาแนวโน้มตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารพาณชิย์ที่มีผลต่อยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ผลกระทบของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) 
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บทคัดย่อ 

เป็นช่วงเวลา 50 ปี ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ช่วงเวลาที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่าการได้รับ GSP ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรมได้ แม้จะส่งผลต่อภาพรวมของการค้าไทยได้ไม่ชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจอยู่ท่ีหลังจาก
ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสิทธิและการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) 
ที่มีต่อมูลค่าการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรม โดยศึกษาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2563 ระยะเวลาดังกล่าวครอบคลุมช่วงเวลาของการ
ถูกตัดสิทธิจากสหภาพยุโรป และสหรัฐเมริกา กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษาประกอบไปด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรมตามรหัส HS 
Code หากนำกลุ่มสินค้าในแต่ละหมวดมารวมกัน จะมีกลุ่มสินค้าที่นำมาศึกษาทั้งหมด 578 กลุ่ม การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ด้วยวธีิ 
Panel data analysis เนื ่องจากข้อมูลที ่ใช้ประกอบด้วยหลายช่วงเวลา(time series) และมีหลากหลายอุตสาหกรรม (cross 
section) ผลการศึกษาพบว่าการถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ 
แต่ในขณะเดียวกันการถูกตัดสิทธิจากสหรัฐอเมริกาไม่ส่งผลกระทบการส่งออกของอุตสาหกรรม หากทำการวิเคราะห์ รายหมวด
อุตสาหกรรมพบว่าการได้รับสิทธิ GSP ของอุตสาหกรรมประเภทสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ส่งผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อโดนตัดสิทธิ GSP ก็
ยังคงสามารถส่งออกได้ ในทางกลับกันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารปรงุแต่ง เครื่องดื่ม ยาสูบ พบว่าการได้รับสิทธิ GSP ส่งผลทำใหม้ี
การส่งออกมากขึ้น แต่เมื่อโดนตัดสิทธิส่งผลทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกลดลง  ผลการศึกษาข้างต้นนำไปสู่ประเด็นถัดมาคือ
การได้รับสิทธิ และโดนตัดสิทธิ GSP เทียบเท่ากับการไม่เคยได้รับสิทธิเลยหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาในแง่ประเทศผู้ให้สิทธิจะพบว่า ใน
กรณีของสหภาพยุโรปการได้สิทธิและโดนตัดสิทธิส่งผลให้อุตสาหกรรมแย่ลง ส่วนกรณีของสหรัฐอเมริกาการได้รับสิทธิและถูกตัด
สิทธิไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
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Industrial Effects in Thailand After The GSP Excluded 

Natchapon Naknam and Kornkarun Cheewetrakoolpong   

 Abstract  

It’s been 50 years since Thailand has been granted preferential taxation (GSP). Over the past few years, 
it has been clear that acquiring GSP has helped increase the export capacity of each industry. Although affecting 
the overall of Thai trade is not very clear. Interestingly, after Thailand was GSP excluded, the aim of this study 
was to examine the effect of entitlement and GSP excluded on the export value of each industry. The study 
was conducted from 2010 until 2020, which covers the period of exclusion from the European Union and the 
United States. The selected industry sectors consisted of eight industry sectors according to the HS Code. A total 
578 product group were included in the study. This study was analyzed by Panel data analysis because data 
used in this study consisted of time series and cross sections. The study found that the GSP excluded from the 
EU had a significant impact on industry’s exports. But at the same time, the GSP excluded from the US doesn’t 
significant affect the industry’s exports. In which, if analyzing by industry sectors, it’s found that the GSP right of 
the live animal and animal products, Machinery, electrical equipment and miscellaneous products industry has 
increased exports. At the same time, when disqualified, the GSP can still be exported. But on the other hand, 
the food additives, beverages and tobacco industries found that acquiring GSP rights resulted in more exports. 
But when the rights were disqualified the export of such industries decreased. The results of the above study 
lead to the next issue, whether GSP rights are granted and disqualified is equivalent to never receiving rights or 
not. In the case of the EU, entitlements and disqualifications have worsened the industry. In the case of US, 
entitlements and disqualifications didn’t not affect the industry. 

Keywords : GSP, industry, European Union(US), United State(US) 
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บทนำ 

 การให้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี หรือ GSP เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากท่ัวโลกต้องเผชิญกับ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในขณะเดียวกันในการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  (United Nations 
Conference on Trade and Development- UNCTAD) ในปี 2507 มีความเห็นตรงกันว่า “การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรบั
ประเทศกำลังพัฒนา” (C. Ozden and E. Reinhardt, 2005) ในที่ประชุมจึงได้มีการเสนอให้มีระบบ GSP ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศกำลังพัฒนา โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ เป็นการให้สิทธิโดยทั่วไป (Generalized) ไม่หวังผลตอบแทน 
(Non-reciprocal) และไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  

 ผลของการถูกตัดสิทธิ GSP ของประเทศไทยส่งผลทำให้ผู้ประกอบการในไทยจะต้องเสียภาษีศุลกากรที่สูงข้ึน และสูญเสีย
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากสัดส่วนในการใช้สิทธิ GSP ของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ใช้กับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเป็นส่วนมาก (สำนักสิทธิประโยชน์การค้า, ) เมื่อโดนตัดสิทธิจึงทำให้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง  

ในช่วงเวลาที ่ผ่านมาแน่ชัดแล้วว่าการได้รับ GSP ช่วยเพิ ่มความสามารถในการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรมได้  
(พีระ เจริญพร, 2552) แม้จะส่งผลต่อภาพรวมของการค้าไทยได้ไม่ชัดเจนนัก แต่เมื่อทำการเจาะลึกไปที่รายสินค้าจะพบว่ามีสินค้า
อยู่หลายประเภทที่ได้รับผลกระทบ เช่น สินค้าเคมีภัณฑ์ (สถิติการค้าไทย, 2563) สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาเตือนว่าผู้ประกอบการ
แต่ละอุตสาหกรรม จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทิศทางธุรกิจของตัวเองในระยะยาว และลดการพึ่งพาการใช้สิทธิ เพราะระบบ GSP 
แม้จะเป็นการให้ฝ่ายเดียวแต่เป็นสิทธิที่ไม่มีความยั่งยืนและถาวร การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสิทธิและ
การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ที ่มีต่อมูลค่าการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงภาครัฐ ในการนำผลการศึกษานี้ไปปรับใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกลยุทธ์การค้า หรือนโยบายการค้า
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

วิธีดำเนินการ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษาประกอบไปด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรมตามรหัส HS Code โดยอุตสาหกรรมแต่ละ
อุตสาหกรรมถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อทำการนำกลุ่มสินค้าในแต่ละ
หมวดมารวมกัน จะมีกลุ่มสินค้าท่ีนำมาศึกษาท้ังหมด 578 กลุ่ม โดยในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์โดยวิธี panel data regression ซึ่ง
ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ด้วย Random Effect ดังสมการต่อไปนี้ 

 

โดยที ่ Export  = มูลค่าการส่งออกในแตล่ะกลุม่สินคา้ไปยังประเทศปลายทาง 
GSP_removal = การถูกตัดสิทธิ GSP มีค่าเป็นตัวแปรหุ่น (จะมคี่าเท่ากับ 1 เมื่อถูกตัดสิทธิไปแล้ว) 
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บทนำ 

 การให้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี หรือ GSP เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากท่ัวโลกต้องเผชิญกับ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในขณะเดียวกันในการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  (United Nations 
Conference on Trade and Development- UNCTAD) ในปี 2507 มีความเห็นตรงกันว่า “การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรบั
ประเทศกำลังพัฒนา” (C. Ozden and E. Reinhardt, 2005) ในที่ประชุมจึงได้มีการเสนอให้มีระบบ GSP ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศกำลังพัฒนา โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ เป็นการให้สิทธิโดยทั่วไป (Generalized) ไม่หวังผลตอบแทน 
(Non-reciprocal) และไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  

 ผลของการถูกตัดสิทธิ GSP ของประเทศไทยส่งผลทำให้ผู้ประกอบการในไทยจะต้องเสียภาษีศุลกากรที่สูงข้ึน และสูญเสีย
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากสัดส่วนในการใช้สิทธิ GSP ของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ใช้กับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเป็นส่วนมาก (สำนักสิทธิประโยชน์การค้า, ) เมื่อโดนตัดสิทธิจึงทำให้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง  

ในช่วงเวลาที ่ผ่านมาแน่ชัดแล้วว่าการได้รับ GSP ช่วยเพิ ่มความสามารถในการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรมได้  
(พีระ เจริญพร, 2552) แม้จะส่งผลต่อภาพรวมของการค้าไทยได้ไม่ชัดเจนนัก แต่เมื่อทำการเจาะลึกไปที่รายสินค้าจะพบว่ามีสินค้า
อยู่หลายประเภทที่ได้รับผลกระทบ เช่น สินค้าเคมีภัณฑ์ (สถิติการค้าไทย, 2563) สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาเตือนว่าผู้ประกอบการ
แต่ละอุตสาหกรรม จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทิศทางธุรกิจของตัวเองในระยะยาว และลดการพึ่งพาการใช้สิทธิ เพราะระบบ GSP 
แม้จะเป็นการให้ฝ่ายเดียวแต่เป็นสิทธิที่ไม่มีความยั่งยืนและถาวร การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสิทธิและ
การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ที ่มีต่อมูลค่าการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงภาครัฐ ในการนำผลการศึกษานี้ไปปรับใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกลยุทธ์การค้า หรือนโยบายการค้า
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

วิธีดำเนินการ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษาประกอบไปด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรมตามรหัส HS Code โดยอุตสาหกรรมแต่ละ
อุตสาหกรรมถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อทำการนำกลุ่มสินค้าในแต่ละ
หมวดมารวมกัน จะมีกลุ่มสินค้าท่ีนำมาศึกษาท้ังหมด 578 กลุ่ม โดยในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์โดยวิธี panel data regression ซึ่ง
ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ด้วย Random Effect ดังสมการต่อไปนี้ 

 

โดยที ่ Export  = มูลค่าการส่งออกในแตล่ะกลุม่สินคา้ไปยังประเทศปลายทาง 
GSP_removal = การถูกตัดสิทธิ GSP มีค่าเป็นตัวแปรหุ่น (จะมคี่าเท่ากับ 1 เมื่อถูกตัดสิทธิไปแล้ว) 

GSP = เป็นสินค้าท่ีได้รับสิทธิ GSP หรือไม่ มีค่าเป็นตัวแปรหุ่น (จะมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นสินค้าท่ีได้รบัสิทธิ 
GSP) 
GDP = ผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศปลายทาง 
𝛼𝛼 = trade partners fixed effect  
𝛾𝛾 = time fixed effect  
𝑒𝑒  = ความคลาดเคลื่อน 
j, i, t และ c  = หมวดอตุสาหกรรม, กลุ่มสินค้าในแตล่ะ i , ปี และประเทศปลายทาง ตามลำดับ 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 

จากการทดสอบ Hausman test ซึ่งเป็นการทดสอบเปรียบเทียบค่า coefficient ที่คำนวณได้จากแบบจำลอง fixed 
effect และ random effect ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า ทั้งสามแบบจำลอง ยอมรับ H0 คือค่า coefficient 
ที่คำนวณได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ random effect ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมีความแตกต่างกันแม้จะไม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่น่าจะอยู่ภายใต้ distribution 
เดียวกันได้ 

 ตารางที่ 1 : ผลการทดสอบผลกระทบของทุกอุตสาหกรรมหลังถูกตัดสิทธิ GSP ด้วย Random Effect 
ตัวแปรตาม : log_Export 
 ALL(1) EU(2) US(3) 

GSP_removal*GSP -0.1469309 
(0.168) 

-0.2338251 
(0.087)** 

0.3480159 
(0.083)** 

GSP -0.3325814 
(0.416) 

-2.222906 
(0.000)*** 

1.889691 
(0.002)*** 

log_GDP_EU -5.960717 
(0.302) 

2.05e-13 
(0.405) 

- 

log_GDP_US 2.898293 
(0.011)*** 

- 1.216365 
(0.524) 

Constant 106.1882 
(0.455) 

739.3075 
(0.425) 

-43.89365 
(0.838) 

rho 0.85011617 0.84138493 0.84629331 
Obs. 12,650 6,325 6,325 

 หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p-value ที่คำนวณได้ 

        2) *** และ ** แสดงระดับนัยสำคัญที่ 5% และ 10% 
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จากผลการทดสอบในกรณีของสหภาพยุโรปตัวแปร GSP_removal*GSP มีนัยสำคัญทางสถิติ ตีความได้ว่าการถูกตัดสิทธิ 
GSP จากสหภาพยุโรปนั้นส่งผลทำให้การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 0.233% ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยที่ผู้วิจัยทำการรีวิวมาทั้ง
การศึกษาในไทยและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันพบว่าตัวแปร GSP มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถตีความได้ว่า การได้รับสิทธิ GSP 
จากสหภาพยุโรปส่งผลทำให้การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 2.22% ซึ่งผลที่ได้ในส่วนนี้มีทิศทางที่ตรงกันข้ามกับงานวิจัยที่
ศึกษามาทั้งไทยและต่างประเทศ  

ในกรณีของสหรัฐอเมริกาผลการทดสอบพบว่ามีนัยสำคัญในตัวแปร GSP_removal*GSP เช่นเดียวกัน โดยตีความได้ว่า
การถูกตัดสิทธิจากสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.34% ซึ่งผลเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
งานวิจัย ในขณะเดียวกันตัวแปร GSP พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ตีความได้ว่าการได้รับสิทธิ  GSP จากสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้
ส่งออกได้เพิ่มขึ้น 1.89% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะไม่พบนัยสำคัญทางสถิติในการ
วิเคราะห์แบบรวมประเทศ แต่ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการศกึษามากนัก  โดยในส่วนถัดไปผู้วิจัยจะทำการทดสอบและ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 2 : ผลการวเิคราะหผ์ลกระทบของการถูกตัดสิทธิ GSP แยกแต่ละอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p-value ที่คำนวณได้ 

   2) *** และ ** แสดงระดับนัยสำคัญที่ 5% และ 10% 

ในการทดสอบรายหมวด ซึ่งจากตารางผลการทดสอบเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญซึ่งจะพบว่ามีทั้งหมด 4 
อุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการได้รับสิทธิ GSP ของอุตสาหกรรมประเภทสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ (1) อุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม : log_Export 
 หมวด 1 

(RE) 
หมวด 4 

(FE) 
หมวด 16 

(FE) 
หมวด 20 

(FE) 
GSP_removal*GSP 0.9953789 

(0.033)*** 
-0.7113516 
(0.067)** 

-0.4910386 
(0.066)** 

0.8395995 
(0.042)*** 

GSP 4.543804 
(0.002)*** 

1.095445 
(0.008)*** 

-6.405806 
(0.007)*** 

-0.8519356 
(0.057)** 

log_GDP_EU 6.746881 
(0.001)*** 

-18.7697 
(0.233) 

-7.523856 
(0.440) 

11.69988 
(0.398) 

log_GDP_US -6.512146 
(0.001)*** 

6.681373 
(0.035)*** 

2.546622 
(0.180) 

-3.01515 
(0.161) 

Constant -899.2951 
(0.130) 

379.0808 
(0.329) 

170.4029 
(0.477) 

-245.8724 
(0.493) 

rho 0.80190688 0.8521624 0.87790664 0.88646511 
Obs. 946 1,232 2,904 660 
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จากผลการทดสอบในกรณีของสหภาพยุโรปตัวแปร GSP_removal*GSP มีนัยสำคัญทางสถิติ ตีความได้ว่าการถูกตัดสิทธิ 
GSP จากสหภาพยุโรปนั้นส่งผลทำให้การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 0.233% ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยที่ผู้วิจัยทำการรีวิวมาทั้ง
การศึกษาในไทยและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันพบว่าตัวแปร GSP มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถตีความได้ว่า การได้รับสิทธิ GSP 
จากสหภาพยุโรปส่งผลทำให้การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 2.22% ซึ่งผลที่ได้ในส่วนนี้มีทิศทางที่ตรงกันข้ามกับงานวิจัยที่
ศึกษามาทั้งไทยและต่างประเทศ  

ในกรณีของสหรัฐอเมริกาผลการทดสอบพบว่ามีนัยสำคัญในตัวแปร GSP_removal*GSP เช่นเดียวกัน โดยตีความได้ว่า
การถูกตัดสิทธิจากสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.34% ซึ่งผลเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
งานวิจัย ในขณะเดียวกันตัวแปร GSP พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ตีความได้ว่าการได้รับสิทธิ  GSP จากสหรัฐอเมริกาส่งผลทำให้
ส่งออกได้เพิ่มขึ้น 1.89% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะไม่พบนัยสำคัญทางสถิติในการ
วิเคราะห์แบบรวมประเทศ แต่ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการศกึษามากนัก  โดยในส่วนถัดไปผู้วิจัยจะทำการทดสอบและ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 2 : ผลการวเิคราะหผ์ลกระทบของการถูกตัดสิทธิ GSP แยกแต่ละอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ :  1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า p-value ที่คำนวณได้ 

   2) *** และ ** แสดงระดับนัยสำคัญที่ 5% และ 10% 

ในการทดสอบรายหมวด ซึ่งจากตารางผลการทดสอบเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญซึ่งจะพบว่ามีทั้งหมด 4 
อุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการได้รับสิทธิ GSP ของอุตสาหกรรมประเภทสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ (1) อุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม : log_Export 
 หมวด 1 

(RE) 
หมวด 4 

(FE) 
หมวด 16 

(FE) 
หมวด 20 

(FE) 
GSP_removal*GSP 0.9953789 

(0.033)*** 
-0.7113516 
(0.067)** 

-0.4910386 
(0.066)** 

0.8395995 
(0.042)*** 

GSP 4.543804 
(0.002)*** 

1.095445 
(0.008)*** 

-6.405806 
(0.007)*** 

-0.8519356 
(0.057)** 

log_GDP_EU 6.746881 
(0.001)*** 

-18.7697 
(0.233) 

-7.523856 
(0.440) 

11.69988 
(0.398) 

log_GDP_US -6.512146 
(0.001)*** 

6.681373 
(0.035)*** 

2.546622 
(0.180) 

-3.01515 
(0.161) 

Constant -899.2951 
(0.130) 

379.0808 
(0.329) 

170.4029 
(0.477) 

-245.8724 
(0.493) 

rho 0.80190688 0.8521624 0.87790664 0.88646511 
Obs. 946 1,232 2,904 660 

เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (16) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (20) ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกได้เพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันเมื่อโดนตัดสิทธิ GSP ก็ยังคงสามารถส่งออกได้ แต่ทางกลับกันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม ยาสูบ 
(4) พบว่าการได้รับสิทธิ GSP ส่งผลทำให้มีการส่งออกมากขึ้น แต่เมื่อโดนตัดสิทธิส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกลดลง  

 จากสมมติฐานท่ีตั้งไว้ การถูกตัดสิทธิ GSP จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในทิศทางลบ ซึ่งจากผลวิจัยข้างต้นพบว่ามีทั้ง
ส่วนท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน โดยส่วนท่ีผลการวิจัยมีความสอดคล้อง ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
A.Abayasekara (2013) และ J.S.Bandara and A.Naranpanawa (2014) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น
หัวใจสำคัญในการส่งออกไปยังประเทศท่ีให้สิทธิ  เช่นเดียวกับงานศึกษาข้างต้น และผลการศึกษาดังกล่าวก็เป็นไปตามหลักการของ 
Unilateral Trade Liberalizaition ซึ่งเป็นลักษณะการค้าแบบฝ่ายเดียว (O.Sololovska, 2016) 

 ในส่วนที่ผลการวิจัยไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จากงานศึกษาของ B.Herz and M.Wagner 
(2010) แสดงให้เห็นว่าระบบ GSP อาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกประเทศและทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นการที่ผลการศึกษาพบว่า แม้จะถูก
ตัดสิทธิแต่ยังคงสามารถส่งออกได้ อาจจะเพราะระบบ GSP ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว แต่อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจมี
การอาศัยประโยชน์การค้าจากนโยบายอื่นๆ เช่น GATT/WTO เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 

หลังจากถูกตัดสิทธิ GSP พบว่าจะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ และอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
แต่หากเมื่อพิจารณาภาพรวมของการได้รับสิทธิและถูกตัดสิทธิ GSP ของประเทศไทยที่มีต่อประเทศผู้ให้สิทธินั้นจึงนำไปสู่ประเด็น
ถัดมาคือการได้รับสิทธิ GSP และโดนตัดสิทธิเทียบเท่ากับการไม่เคยได้รับสิทธิเลยหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาในแง่ประเทศที่ให้สิทธิจะ
พบว่า ในกรณีของสหภาพยุโรปการได้สิทธิและโดนตัดสิทธิส่งผลให้อุตสาหกรรมแย่ลง ส่วนกรณีของสหรัฐอเมริกาการได้รับสิทธิ
และถูกตัดสิทธิไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

     ข้อเสนอแนะ 

1.ทำการศึกษาประเทศท่ีเป็นผู้ให้สิทธิ GSP เพิ่มเติม นอกเหนือจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ญี่ปุ ่น กลุ ่มสมาคมการค้าแห่งยุโรป แคนาดา เพราะอาจจะพบว่าบางอุตสาหกรรมอาจจะเหมาะสมกับระบบ GSP อื ่นที่
นอกเหนือจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

2.นอกเหนือจากการศึกษาประเทศผู้ให้สิทธิเพิ่มเติม อาจจะทำการวิเคราะห์ประเทศผูร้ับสทิธิเพิ่มเติมดว้ย เช่น ในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ได้รับสิทธิ GSP เช่นเดียวกับไทย และนำผลกระทบหลังจากถูกตัดสิทธิมาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั 
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การยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของ 

ข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 
 

วัชริณี  ดาราชาต1ิ อรจันทร์   ศิริโชติ2 และ วาสนา   สุวรรณวิจิตร3 

บทคัดย่อ 
 

  ในฐานะที่ผู้วิจัยรับราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและเป็นข้าราชการตำรวจหญิงในระดับ ช้ัน
สัญญาบัตร ซึ่งมีอำนาจในการบังคับบัญชาแก่ข้าราชการตำรวจในระดับชั้นยศต่ำกว่า  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการ
ยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิง ให้เกิดการยอมรับ
บทบาทการบังคับบัญชาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง
คือ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จำนวน 361 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน ส่วนข้าราชการตำรวจใน
สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานและระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 2) ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการ
ตำรวจหญิงในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
 คำสำคัญ : อำนาจการบังคับบัญชา ; ศักยภาพการบริหารงาน ; ข้าราชการตำรวจหญิง 
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Abstract 
 As a researcher who was a female police officer in Songkhla and has the power to command the 
police officers at lower rank. It is interested to study on the acceptance of commanding powers and 
administrative potential of the female police officers in Songkhla.  
 This research determines 1)  To compare the acceptance of commanding of the female police 
officers in Songkhla that classified by personal factors.  2)  To compare the management potential of the 
female police officers in Songkhla that classified by personal factors and 3)  To study the relationship 
between the acceptance of commanding and management potential of the female policer officers in 
Songkhla. In pursuance of data compilation procedure, the survey was utilized for gathering the information 
from the sample group, being persons who is the female police officers in Songkhla for 361 persons.  The 
statistics that use to investigate are Percentage, Mean and Standard Deviation.  The hypothesis testing to 
compare the average which are t-test, F-test and the Pearson correlation coefficient. 
 The results of this study showed 1) The police officers in Songkhla who have differences in gender, 
age, marital status, education, have no difference in the overall acceptance of female police 
officers ’ command.  While the police officers who have difference in working experience and ranks have 
difference in the overall acceptance of female police officers ’  command.  2)  The police officer who have  
difference in gender, marital status, education, working experience and rank, have no difference in the 
opinion of the management potential of female police officer. 
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บทนำ 

  การบริหารงานตำรวจจะบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น อยู่ที่ “ผู้นำ” ผู้นำมีความสำคัญต่อการบริหารงาน
ตำรวจอย่างยิ่ง ดังนั้น “ภาวะผู้นำ” ของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับช้ันนั้นจักต้องมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปในแต่ละช้ัน ผู้นำ
ต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ที่จะนำคนภายในองค์กรขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน งานทุกระดับจะขับเคลื่อนไปได้ดี
ก็เพราะคนภายในองค์กร ดังนั้นคนในองค์กรที่มีภารกิจแตกต่างกัน “ภาวะผู้นำ” ในแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกันตาม
ภารกิจอำนาจหน้าท่ี หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ นอกจากจะต้องทำหน้าที่ “ผู้บริหาร” แล้ว ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2547 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 66 ระบุว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลือ่น
เงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ตร.” ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงมีหน้าที่ใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (วุฒิ วิทิตานนท์. 2558)  บุคลิกลักษณะและอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในระดับผู้นำ
ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของตำรวจระดับผู้บังคับการ 2) คุณลักษณะของตำรวจระดับผู้กำกับการ 3) คุณลักษณะของ
ตำรวจระดับสารวัตร และ 4) คุณลักษณะของตำรวจช้ันประทวน  
 การยอมรับอำนาจของผู้นำหญิงถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะในวงการตำรวจไทย ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด
ทั้งชายและหญิงปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะงานที่มีท้ังสายงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สายงานอำนวยการ สาย
งานสอบสวน สายงานสืบสวนและสายงานจราจร แม้ว่าข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากร พบว่า ข้าราชการตำรวจหญิงในอดีตจะมไีม่
ถึงร้อยละ 10 เพราะโอกาสที่ผู้หญิงจะเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจยังน้อยอยู่  แต่ในปัจจุบันจะพบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเข้ามา
เป็นข้าราชการตำรวจและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนกิจการของตำรวจมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาที่เป็นผู้หญิงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจนอกเหนือจากการเปิดรับผู้หญิงที่มี
คุณวุฒิต่าง ๆ เข้ารับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีบุคคลากรทั้งชายและ
หญิงปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ เพื่อความเสมอภาคทางเพศ ประสิทธิภาพในการทำงาน และถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในองค์การ รวมทั้งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย พยาน และผู้ต้องหา อาทิ 
การให้พนักงานสอบสวนหญิงรับผิดชอบในคดีทางเพศ หรือการตรวจค้น จับกุม ผู้ต้องสงสัยหญิง เป็นต้น โดยระเบียบข้อบังคับ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดโอกาสใหผู้้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างไม่มีข้อจำกัดและไม่มี
การกีดกันทางเพศ เปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจหญิงสามารถก้าวสูต่ำแหน่งระดับสงู โดยไม่มีการกำหนดสัดสว่นหรือระเบียบ
กีดกันทางเพศ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ในทางปฏิบัติยังมีการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ เช่น การเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือในการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชายังเลือกปฏิบัติต่อ
ข้าราชการตำรวจหญิง อาทิ ข้าราชการตำรวจหญิงไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที ่ตรากตรำ หรือในตำแหน่งงานบางประเภท ท่ี
ผู้บังคับบัญชาเช่ือว่าไม่เหมาะกับเพศหญงิ หรือขณะเดียวกันข้าราชการตำรวจหญิงเอง ก็อาศัยความเป็นเพศหญิงท่ีจะหลีกเลีย่ง
ทำงานหน้าที่ ในสายงานที่ตรากตรำ ขณะเดียวกันยังมีประเด็นวัฒนธรรมองค์กรตำรวจ ยังมีปัญหาเรื่องการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อข้าราชการตำรวจหญิง และในทางปฏิบัติยังพบว่า ข้าราชการตำรวจหญิงมีความเติบโต
ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างจำกัด ที่ผ่านมาแม้ว่า ข้าราชการตำรวจหญิงสามารถเติบโตในองค์กรตำรวจได้ แต่ก็สามารถ
ดำรงสูงสุดของการบริหารในตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ขณะที่บางตำแหน่งงานที่ต้องสัมผัสประชาชน อาทิ ตำแหน่ง และสาย
งานในสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สนองความต้องการ
ของประชาชน และคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไป(ซึ่งจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง) กลับไม่ปรากฏว่าข้าราชการตำรวจหญิง
สามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี หรือหัวหน้าสายงานหลักในสถานีตำรวจได้ (ไกรวุฒิ วัฒนสิน. 2559) Hoy and  Miskel 
(2001) กล่าวว่า การยอมรับอำนาจของผู้นำทั้งชายและหญิง เกิดจากอำนาจการบังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องการกับอำนาจบัญชา
ของข้าราชการตำรวจ จำนวน 5 แหล่ง ประกอบด้วย 1) อำนาจบังคับ (Coercive Power) 2) อำนาจให้รางวัล (Reward 
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Power)  3) อำนาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) 4) อำนาจเชี ่ยวชาญ (Expert Power) และ 5) อำนาจอ้างอิง 
(Referent Power)  
 “ผู้นำที่มีคุณภาพ” จะต้องมีความรอบรู้งาน ผู้นำที่ดีจะต้องสั่งสมความรู้ ความสามารถประสบการณ์ พร้อมที่จะ 
“บริหารองค์กร” ให้ลุล่วงไปด้วยดี คนในองค์กรจะพบผู้นำที่หลากหลาย  ผู้นำจะต้องกำหนดนโยบายหรือกำหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีประสบการณ์ 
รอบรู้งานในองค์กรอย่างกว้างขวาง มีความชาญฉลาดในการกำหนดนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถบูรณาการความคิด ความรู้ ให้เกิดพลังนำไปปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในอดีต  ปัจจุบัน และกำหนด
ทิศทางอนาคตขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า มีวิธีการจูงใจการทำงาน สามารถแนะนำ ชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีภาวะผู้นำ 
ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถหรือชี้แนะให้รู้จักการบูรณาการงานให้เกิดศักยภาพ ทั้งในการ
บริหารระบบงานกับบริหารงานบุคคลไปพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัยพร้อมท่ีจะนำองค์กรก้าวหน้ายิ่งๆ 
ขึ้นไป ซึ่งศักยภาพการบริหารงานในหน่วยงานและองค์ต่าง ๆ เป็นที่รู้จักในระดับสากลนั้นก็คือ POSDCoRB ประกอบไปด้วย
หน้าที่ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) P – Planning  (การวางแผน) 2) O – Organizing  (การจัดองค์กร)  3) S – Staffing  
(การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร)  4) D – Directing  (การอำนวยการ ตั้งแต่หน้าที่ในการตัดสินใจ)  5) Co – Co- 
Ordinating  (การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ)  6) R – Reporting (การรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่งานส่วนบุคคล
ไปจนถึงองค์กร) และ 7) B – Budgeting  (การบริหารงบประมาณ) (Gulick and Urwick. 1973)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจหญิงในระดับสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ทำให้มีสถานีตำรวจในความรับผิดชอบถึง 31 
แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาค 9 อีกทั้งจังหวัดสงขลายังเป็นพื้นที่ที่มีเขตรอยต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่สี
แดง และอำเภอที่อยู่ระหว่างรอยต่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง จึงถือได้ว่าจังหวัดสงขลามีความหลากหลายในการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการบังคับบัญชาของ
ข้าราชการตำรวจหญิง ให้เกิดยอมรับบทบาทการบังคับบัญชา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัย การยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มีประชากร คือ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สถิติในปี 2563 มีจำนวน 3,672  
คน (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา. 2563) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตามสูตรของ 
Yamane (ประสบชยั  พสุนนท์. 2553 ; อ้างอิงจาก Yamane. 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
361 คน ผู้วิจัยได้จึงได้ส่งแบบสอบถาม จำนวน 361 ฉบับ ไปยังข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน 361 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาเพื่อนำไปตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศตำรวจ ข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธร
จังหวัดสงขลา ซึ่งจำแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  อำนาจบังคับ (Coercive Power) อำนาจให้รางวัล (Reward Power)  
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Power)  3) อำนาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) 4) อำนาจเชี ่ยวชาญ (Expert Power) และ 5) อำนาจอ้างอิง 
(Referent Power)  
 “ผู้นำที่มีคุณภาพ” จะต้องมีความรอบรู้งาน ผู้นำที่ดีจะต้องสั่งสมความรู้ ความสามารถประสบการณ์ พร้อมที่จะ 
“บริหารองค์กร” ให้ลุล่วงไปด้วยดี คนในองค์กรจะพบผู้นำที่หลากหลาย  ผู้นำจะต้องกำหนดนโยบายหรือกำหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีประสบการณ์ 
รอบรู้งานในองค์กรอย่างกว้างขวาง มีความชาญฉลาดในการกำหนดนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถบูรณาการความคิด ความรู้ ให้เกิดพลังนำไปปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในอดีต  ปัจจุบัน และกำหนด
ทิศทางอนาคตขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า มีวิธีการจูงใจการทำงาน สามารถแนะนำ ชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีภาวะผู้นำ 
ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถหรือชี้แนะให้รู้จักการบูรณาการงานให้เกิดศักยภาพ ทั้งในการ
บริหารระบบงานกับบริหารงานบุคคลไปพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัยพร้อมท่ีจะนำองค์กรก้าวหน้ายิ่งๆ 
ขึ้นไป ซึ่งศักยภาพการบริหารงานในหน่วยงานและองค์ต่าง ๆ เป็นที่รู้จักในระดับสากลนั้นก็คือ POSDCoRB ประกอบไปด้วย
หน้าที่ 7 ประการ ประกอบด้วย 1) P – Planning  (การวางแผน) 2) O – Organizing  (การจัดองค์กร)  3) S – Staffing  
(การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร)  4) D – Directing  (การอำนวยการ ตั้งแต่หน้าที่ในการตัดสินใจ)  5) Co – Co- 
Ordinating  (การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ)  6) R – Reporting (การรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่งานส่วนบุคคล
ไปจนถึงองค์กร) และ 7) B – Budgeting  (การบริหารงบประมาณ) (Gulick and Urwick. 1973)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจหญิงในระดับสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ทำให้มีสถานีตำรวจในความรับผิดชอบถึง 31 
แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาค 9 อีกทั้งจังหวัดสงขลายังเป็นพื้นที่ที่มีเขตรอยต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่สี
แดง และอำเภอที่อยู่ระหว่างรอยต่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง จึงถือได้ว่าจังหวัดสงขลามีความหลากหลายในการทำงาน
ของข้าราชการตำรวจ และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการบังคับบัญชาของ
ข้าราชการตำรวจหญิง ให้เกิดยอมรับบทบาทการบังคับบัญชา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัย การยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มปีระชากร คือ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สถิติในปี 2563 มีจำนวน 3,672  
คน (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา. 2563) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตามสูตรของ 
Yamane (ประสบชยั  พสุนนท์. 2553 ; อ้างอิงจาก Yamane. 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
361 คน ผู้วิจัยได้จึงได้ส่งแบบสอบถาม จำนวน 361 ฉบับ ไปยังข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน 361 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาเพื่อนำไปตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศตำรวจ ข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธร
จังหวัดสงขลา ซึ่งจำแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  อำนาจบังคับ (Coercive Power) อำนาจให้รางวัล (Reward Power)  

 
อำนาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) อำนาจเชี่ยวชาญ (Expert Power) และอำนาจอ้างอิง (Referent Power) เป็นข้อ
คำถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
สงขลา ซึ่งจำแนกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการวางแผน (P – Planning) ด้านการจัดองค์กร (O – Organizing) ด้านการ
จัดการบุคลากร (S – Staffing) ด้านการอำนวยการ (D – Directing) ด้านการประสานงาน (Co – Co- Ordinating) ด้านผล
การปฏิบัติงาน (R – Reporting) และด้านการบริหารงบประมาณ (B – Budgeting) เป็นข้อคำถามลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จำนวนตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศตำรวจโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
 2. เปรียบเทียบการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงใน
สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่า 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test 
เพื่อเปรียบเทียบค่ามากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD 
 

ผลการวิจัย 
  ผลการเปรยีบเทียบการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิง
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังตารางที่ 1 - 2  
 
ตารางที่ 1  ผลการเปรยีบเทียบการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธร  
   จังหวัดสงขลา 

อำนาจการบังคับบัญชา 

สถิต ิ
t-test 

สถิต ิ
F-test 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ 
การสมรส 

ระดับ 
การศึกษา 

ประสบการณ ์
ปฏิบัติงาน 

ระดับชั้น 
ยศตำรวจ 

1. อำนาจบังคับ  .23 .20 .29 .17 .09 .00** 
2. อำนาจให้รางวัล  .15 .17 .39 .33 .15 .00** 
3. อำนาจตามกฎหมาย  .12 .17 .11 .28 .01** .00** 
4. อำนาจเชี่ยวชาญ  .23 .58 .45 .68 .01** .06 
5. อำนาจอ้างอิง  .16 .33 .25 .46 .01** .01** 

ภาพรวม .14 .29 .32 .32 .02* .00** 
 
 จากตารางที ่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงพบว่า 
ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติงาน และ
ระดับชั้นยศตำรวจ มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธร  
  จังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

อำนาจการบังคับบัญชา 

สถิต ิ
t-test 

สถิต ิ
F-test 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ 
การสมรส 

ระดับ 
การศึกษา 

ประสบการณ ์
ปฏิบัติงาน 

ระดับชั้น 
ยศตำรวจ 

1. ด้านการวางแผน .64 .36 .51 .42 .16 .07 
2. ด้านการจัดองค์กร .24 .13 .40 .25 .36 .04* 
3. ด้านการจัดการบุคลากร .58 .56 .24 .47 .24 .32 
4. ด้านการอำนวยการ .06 .19 .10 .29 .06 .04* 
5. ด้านการประสานงาน .02* .21 .16 .31 .05* .25 
6. ด้านผลการปฏิบตัิงาน .08 .10 .19 .15 .06 .03* 
7. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

.31 .27 .63 .28 .36 .06 

ภาพรวม .13 .20 .28 .23 .09 .06 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิง 
พบว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนข้าราชการตำรวจในสังกัดต ำรวจภูธร
จังหวัดสงขลาที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศตำรวจ  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ   
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจหญิง พบว่า ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการยอมรับ
อำนาจการบังคับบัญชา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันท้ังนี้อาจเนื่องจากเมื่อได้ทำงานร่วมกัน ข้าราชการตำรวจหญิงมักจะประพฤติ
ตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่แตกต่างกันทำให้ข้าราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้สัมผัสถึงการทำงาน
และการวางตัวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนกับบังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจชายสอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins and 
Coulter (2007) อธิบายว่า อำนาจการบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้กระทำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ถูกกระทำ หรือบุคคลเป้าหมายให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ผู้กระทำนั้นไม่ต้องทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการวิจัยของสุพรรณี มาตรโพธิ์ (2558) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นรายด้าน 4 ด้าน จำแนก
ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการบริหารงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้  2.1)  ผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้นำทุกด้านไม่แตกต่างกัน 2.2)  ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
อายุต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง  2.3)  
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งเกณฑ์แตกต่างกันอย่างมี
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ผู้ถูกกระทำ หรือบุคคลเป้าหมายให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ผู้กระทำนั้นไม่ต้องทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการวิจัยของสุพรรณี มาตรโพธิ์ (2558) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นรายด้าน 4 ด้าน จำแนก
ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการบริหารงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้  2.1)  ผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้นำทุกด้านไม่แตกต่างกัน 2.2)  ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
อายุต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง  2.3)  
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งเกณฑ์แตกต่างกันอย่างมี

 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง และ 2.4) ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติต่างกนั มีภาวะผู้นำทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  ผลการเปรียบเทียบระดับศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิงพบว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศตำรวจ มี
ความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจหญิง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้าราชการ
ตำรวจหญิงเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่หรือได้เลื่อนขั้นเป็นระดับผู้บังคับบัญชาแล้วนั้น ย่อมปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการตำรวจหญิงมักมี
จุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน นั่นคือการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ Griffin (1997) ที่
กล่าวว่า การบริหารงาน คือ การกำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการ
สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู่กัน  
ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของธนพัฒน์  จงมีสุข (2556) ศึกษา ระดับการยอมรับบทบาทผู้นำสตรีในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 1) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการยอมรับบทบาทผู้นำสตรีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเพศที่ต่างกัน พบว่า ทั่ว 4 ด้านไม่แตกต่างกัน  2) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการ
ยอมรับบทบาทผู้นำสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างอายุท่ีต่างกัน พบว่า 3) ด้าน
คือ ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน  
   

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู ้บังคับบัญชาหญิงข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  ควรวางตัวและปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อเป็นสร้างการยอมรับอำนาจการบังคับบัญชา ให้กับข้าราชการข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 
 2. ผู้บังคับบัญชาหญิงข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ควรพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานคำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาหญิงด้วยความเต็มใจ 
  3. ผู้บังคับบัญชาหญิงข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ควรพิจารณาเพิ่มวันหยุดพิเศษแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ถือว่าให้รางวัลกับตำรวจที่ปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายและเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  
 

เอกสารอ้างอิง 
ไกรวุฒิ  วัฒนสิน. (2559).  การศึกษา บทบาท การยอมรับ และเง่ือนไขปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ของข้าราชการตำรวจหญิง. นครปฐม  :  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. 
ธนพัฒน์  จงมีสุข. (2556). “ระดับการยอมรับบทบาทผู้นำสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา อำเภอเมือง  
  จังหวัดบุรีรัมย์.”  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 5, 2 : 153-167. 
วุฒิ วิทิตานนท์. (2558). การบริหารงานตำรวจยุคใหม่. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก www.wutthi.com. 
สุพรรณี มาตรโพธิ์.  (2558). การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร.   
  วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1024

 
Griffin. (1997). “PDMA research on new product developmentpractices: updating trends and 
  benchmarking best practices.” Journal of Product Innovation Management.  
  14, 6 : 429–458. 
Gulick, L. and Urwick, U. (1973). the science of administration. New York : ColumbiaUniversity. 
Hoy, W K. and Cecil G, M. (2001). Educational Administration : Theory,research and practice. 
   (6 rd ed).  
Robbins, S. P., and Coulter, M. (2007).  Management,  (9th ed). New Jersey : Pearson prentice hall. 

 



การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย 

Session 11
นวััตกรรมสังค์ม



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1026

การพัฒนาเคร่ืองปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวออ่นแบบมือหมุน 

สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์1* สุวิมล เจียรธราวานิช2 กันยากร กรัตกลาง3 ภัทรวดี วงศ์ษา4 วิมลทยา พลูหลำ5 และศุภธิดา ขาวสุข6  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นแนวทางออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนที่เหมาะสำหรับการประกอบ
กิจการภายในครัวเรือนจากเดิมการปอกเปลือกมะพร้าวต้องใช้แรงงานคน ซึ่งในปัจจุบันแรงงานคนทางเกษตรหายากและงาน
ปอกเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเสี่ยงอันตราย จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างเครื่องมือมาช่วยในการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าว 
งานวิจัยนี้จึงนำเสนอเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน โดยพัฒนามาจากเครื่องไสน้ำแข็งหลักการทำงาน
ของเครื่องจะแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ประกอบด้วยข้ันตอนแรกคือการปอกเปลือกและการเจาะมะพร้าวบริเวณส่วนหัวเป็นข้ันตอน
สุดท้าย ซึ่งเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนขับเคลื่อนด้วยการหมุน ตัวเครื่องมีชุดใบมีดสำหรับปอกด้านบนเพื่อปอกเปลือก
มะพร้าวอ่อน ในส่วนตัวของการเจาะมะพร้าวอ่อนมีหลักการทำงานโดยใช้แรงการกดเพื่อเจาะมะพร้าว จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนโดยการทดลองจำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 1 ลูก โดยเครื่องปอกเปลือก
และเจาะมะพร้าวอ่อนสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.12 นาทีต่อลูก ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการปอก
และเจาะมะพร้าวด้วยมือคือ 1.24 นาทีต่อลูก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนทำงานได้
ดีกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 9.68 หรือสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนภายได้ผลผลิตมากกว่า
การปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือประมาณ 6 ลูกต่อชั่วโมง 

คําสําคัญ : มะพร้าวอ่อน, การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน, การเจาะมะพร้าวอ่อน 
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Young coconut peeling and drilling machine 
Suphatra Kritwattanakorn1* Suwimol Jairtarawanich2 Kanyakorn Klatkrang3 Pataravadee Wongsar4 and  

Vimoltaya Poollum4 

Abstract 
 The research is the development and design of a coconut peeling machine by the principle of 
mechanical. This machine is suitable to use in agricultural industries. At the present, rare agricultural workers 
and coconut peeling work are dangerous. Therefore, it is essential to create a coconut peel and drilling 
machine. This research presents the development of young coconut peeling and drilling machines to reduce 
the time for the peeling process. That is developed based on ice shaver. The young coconut peeling and 
drilling machine consist of two main processes. Frist process is peeling young coconuts by rotation. the last 
process is drilling young coconuts by the principle of pressure force.  
 The result shows that the efficiency of the young coconut peeling and drilling machine was 
conducted 20 times at a time. The young coconut peeling and drilling machine can peel and drill young 
coconuts. The average time is 1.12 minutes per ball. This result was less than the time by the worker is 1.24 
minutes per ball. the comparison of young coconut peeling and drilling machines higher efficiency than 
workers. From a calculate for 9.68 percent, or able to peel and drill young coconuts within higher yield than 
peeling and piercing coconuts by a worker about 6 balls per hour. 

Keywords: Young coconut, Young coconut peeling, Young coconut drilling 
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บทนำ 
 มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทย โดยมะพร้าวสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศการ
ใช้ประโยชน์จากมะพร้าวกว้างขวางมาก [1] คือใช้ทั ้งรับประทานผลสด นำมา ประกอบอาหาร เป็นวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น  ปัจจุบันความต้องการมะพร้าวทางอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากมีการขยายตัวด้าน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มะพร้าว เช่น การผลิตกะทิเข้มข้น มะพร้าวอบแห้ง น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการบริโภคโดยตรง เช่น ใช้ในการปรุงอาหาร การกินผลสดมีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึนตามอัตราการเพ่ิม
ของประชากร ปัญหาที่พบจากการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม คือปัญหาด้านการผลิต ผลผลิตต่อไร่ต่ำ คุณภาพของผลผลิตที่ไม่มี
ความสม่ำเสมอ ปริมาณผลผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในฤดูแล้ง และไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตและด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่ ไปกับด้านระบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง [2] 
 ผลิตภัณฑ์ผลมะพร้าวอ่อนนั้นมีหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมบริโภค คือผลมะพร้าวอ่อนปอกเปลือก ซึ่งการ
ปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสภาพปัจจุบันที่แรงงานคนทางการเกษตรหายาก มีค่าจ้างสูง 
และงานปอกเปลือกมะพร้าวเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย แต่ปัจจุบันยังใช้คงใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อน
อยู่ซึ่งประสบปัญหาอย่างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงานฝีมือดี ความแตกต่างกันของรูปทรงมะพร้าวในการปอกเปลือกและ
เจาะมะพร้าวอ่อนแต่ละครั้งใช้เวลา ความชำนาญ และอาจจะเกิดอันตรายในขณะการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อน [3] 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเครื่องจักรมาช่วยในแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบการพัฒนา
เครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนที่พัฒนามาจากเครื่องไสน้ำแข็ง เพ่ือลดเวลาในกระบวนการปอกเปลือก
และเจาะมะพร้าวอ่อน และยังสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 

วิธีดำเนินการ 
 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนเพื่อปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเป็นรูปทรงกรวย ตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ช่วยเพิ่มผลผลิตและสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ง่าย โดยมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการปอก
จะต้องมีผิวเรียบสวยไม่เป็นคลื่น ไม่มีขุย งานวิจัยน้ีอาศัยกลไกคล้ายคลึงกันกับเครื่องไสน้ำแข็ง เพ่ือให้เกิดแรงเฉือนในการตัด
เส้นใยท่ีเปลือกผลมะพร้าวอ่อน โดยการทำงานของเครื่องจะแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ประกอบด้วยข้ันตอนแรกคือกระบวนการ
ปอกเปลือกในบริเวณผิวด้านบนของมะพร้าวอ่อน และข้ันตอนสุดท้ายคือการใช้ฐานมีดสำหรับการตัดส่วนท้ายของมะพร้าวแล้ว
นำไปเจาะเผื่อเปิดผลมะพร้าวอ่อน  

ลักษณะทางกายภาพของมะพรา้ว 
 มะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบเป็นมะพร้าวอ่อน และมีโครงสร้างทางกายภาพของผลมะพร้าวอ่อนที่ใช้ในการออกแบบ 
[4],[5] ได้แก่ความสูงของผลมะพร้าวอ่อน (H) โดยเฉลี่ยประมาณ 17 - 18 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลมะพร้าวอ่อน 
(D) โดยเฉลี่ยประมาณ 16 - 17 เซนติเมตร  
 

  

รปูที่ 1 ตัวอย่างมะพร้าวอ่อนทีท่ำการทดสอบ 
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การออกแบบและสรา้งเคร่ืองปอกเปลอืกและเจาะมะพร้าวออ่นแบบมือหมุน 
 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ได้แก่ 

1) การออกแบบใบมีดปอก โดยใช้ใบเลื่อยไฮสปีด ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 4 
น้ิว ได้มีการออกแบบและทดลองใบมีดทำมุมอยู่ที่ 45 องศา เพ่ือเฉือนเปลือกมะพร้าวอ่อน โดยประยุกต์ใช้เครื่องไส
น้ำแข็งแบบมือหมุนเป็นกลไกหลักของการหมุนเพ่ือให้ปอกเปลือกเป็นลักษณะรูปทรงกรวยตามความต้องการ 

2) การออกแบบกรวย ใช้สแตนเลส SS400 ในการทำกรวยมีขนาด 45 องศา เพ่ือรองรับลูกมะพร้าวได้หลายขนาดและมี
ช่องมีด ช่องคายเปลือกมะพร้าว 

3) การออกแบบหัวเจาะมะพร้าวอ่อน อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อนมีรูปร่างเป็นทรงกลม  กระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
เซนติเมตร ทำจากสแตนเลส SUS304 มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการทำความสะอาด มีหน้าท่ีเจาะเปลือกส่วนหัวของ
มะพร้าวอ่อน เพ่ือรับประทาน โดยอุปกรณ์การเจาะมะพร้าวอ่อนมีขนาดความสูง 23 น้ิว ฐานกว้าง 11 น้ิว 
 

 
(ก) การติดต้ังเครื่องไสน้ำแข็ง  (ข) การติดต้ังใบมีดและฐานกรวย (ค) การติดต้ังมีดเจาะทรงกลม 

รูปที่ 2 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน 
 
 

  
 

รูปที่ 3 เครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน 

   

บทนำ 
 มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทย โดยมะพร้าวสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศการ
ใช้ประโยชน์จากมะพร้าวกว้างขวางมาก [1] คือใช้ทั ้งรับประทานผลสด นำมา ประกอบอาหาร เป็นวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น  ปัจจุบันความต้องการมะพร้าวทางอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากมีการขยายตัวด้าน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มะพร้าว เช่น การผลิตกะทิเข้มข้น มะพร้าวอบแห้ง น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการบริโภคโดยตรง เช่น ใช้ในการปรุงอาหาร การกินผลสดมีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึนตามอัตราการเพ่ิม
ของประชากร ปัญหาที่พบจากการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม คือปัญหาด้านการผลิต ผลผลิตต่อไร่ต่ำ คุณภาพของผลผลิตที่ไม่มี
ความสม่ำเสมอ ปริมาณผลผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในฤดูแล้ง และไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตและด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่ ไปกับด้านระบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง [2] 
 ผลิตภัณฑ์ผลมะพร้าวอ่อนนั้นมีหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมบริโภค คือผลมะพร้าวอ่อนปอกเปลือก ซึ่งการ
ปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในสภาพปัจจุบันที่แรงงานคนทางการเกษตรหายาก มีค่าจ้างสูง 
และงานปอกเปลือกมะพร้าวเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย แต่ปัจจุบันยังใช้คงใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อน
อยู่ซึ่งประสบปัญหาอย่างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงานฝีมือดี ความแตกต่างกันของรูปทรงมะพร้าวในการปอกเปลือกและ
เจาะมะพร้าวอ่อนแต่ละครั้งใช้เวลา ความชำนาญ และอาจจะเกิดอันตรายในขณะการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อน [3] 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเครื่องจักรมาช่วยในแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบการพัฒนา
เครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนที่พัฒนามาจากเครื่องไสน้ำแข็ง เพ่ือลดเวลาในกระบวนการปอกเปลือก
และเจาะมะพร้าวอ่อน และยังสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 

วิธีดำเนินการ 
 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนเพื่อปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเป็นรูปทรงกรวย ตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ช่วยเพิ่มผลผลิตและสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ง่าย โดยมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการปอก
จะต้องมีผิวเรียบสวยไม่เป็นคลื่น ไม่มีขุย งานวิจัยน้ีอาศัยกลไกคล้ายคลึงกันกับเครื่องไสน้ำแข็ง เพ่ือให้เกิดแรงเฉือนในการตัด
เส้นใยท่ีเปลือกผลมะพร้าวอ่อน โดยการทำงานของเครื่องจะแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ประกอบด้วยข้ันตอนแรกคือกระบวนการ
ปอกเปลือกในบริเวณผิวด้านบนของมะพร้าวอ่อน และข้ันตอนสุดท้ายคือการใช้ฐานมีดสำหรับการตัดส่วนท้ายของมะพร้าวแล้ว
นำไปเจาะเผื่อเปิดผลมะพร้าวอ่อน  

ลักษณะทางกายภาพของมะพรา้ว 
 มะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบเป็นมะพร้าวอ่อน และมโีครงสร้างทางกายภาพของผลมะพร้าวอ่อนที่ใช้ในการออกแบบ 
[4],[5] ได้แก่ความสูงของผลมะพร้าวอ่อน (H) โดยเฉลี่ยประมาณ 17 - 18 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลมะพร้าวอ่อน 
(D) โดยเฉลี่ยประมาณ 16 - 17 เซนติเมตร  
 

  

รปูที่ 1 ตัวอย่างมะพร้าวอ่อนทีท่ำการทดสอบ 
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 การทดสอบการทำงานของเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนที่ทำงานในลักษณะปอกและเจาะ
มะพร้าวได้ โดยเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวมีขนาดความสูง 23 น้ิว ขนาดความกว้าง 11 น้ิว ขับเคลื่อนด้วยเฟืองดอกจอก การ
ทำงานของเครื่องใช้มือหมุนเป็นตัวควบคุมทำการเครื่องหมุน และเมื่อปล่อยมือเครื่องจะหยุดทำงาน ส่วนตัวเจาะมะพร้าวมี
ขนาดความสูง 12 นิ้ว ขนาดความกว้าง 11 นิ้ว ในการทำงานใช้แรงในการกดเครื ่องเจาะมะพร้าว การทดสอบน้ีจะเลือก
มะพร้าวอ่อนที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน 20 ลูก ทำการปอกและเจาะมะพร้าวครั้งละ 1 ลูก จับ เวลาที่ใช้ในการปอกเปลือก
และเจาะ เริ่มต้นจากการนำมะพร้าวอ่อนที่จะปอกเปลือกวางลงบนกรวยให้ได้รูปทรง จากนั้นทำการหมุนแกนเพื่อให้ตัวยึด
สามารถยึดมะพร้าวให้แน่น หมุนแกนลงเล็กน้อย เพ่ือปอกเปลือกด้านบนของมะพร้าว จากน้ันหมุนแกนข้ึน แล้วนำมะพร้าวมา
ตัดก้น และข้ันตอนสุดท้ายนำมะพร้าวมาเจาะให้เป็นรูเพ่ือเปิดฝาสำหรับพร้อมรับประทาน 

 
ผลการวิจัยและอธิปรายผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน จำนวน 20 ครั้ง โดยปอกและเจาะ
ครั้งละ 1 ลูก พบว่าเวลาท่ีใช้ในการปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนด้วยเครื่องแต่ละครั้งน้ันอยู่ในช่วง 1.09 – 1.12 นาทีต่อลูก โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.12 นาทีต่อลูก หรือสามารถปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ประมาณ 54 ลูกต่อชั่วโมง ในขณะทีก่ารปอกและ
เจาะมะพร้าวอ่อนด้วยมือพบว่าการปอกด้วยมือจะใช้เวลาอยู่ในช่วง 1.22 – 1.26 นาทีต่อลูก โดยเฉลี่ย 1.24 นาทีต่อลูก ปอก
เปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ประมาณ 48 ลูกต่อชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการปอกและเจาะด้วยมือจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้าง
แตกต่างกัน มีสาเหตุเนื่องจากขนาดของมะพร้าวมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันจะส่งผลต่อการปอกเปลือกและเจาะด้วยมือ
มากกว่าใช้เครื่องเพราะต้องระมัดระวังและต้องใช้ความบรรจงให้การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื ่อให้ได้รูปร่างที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันทุกลูก  
 เมื่อนำผลผลิตที่ได้จากการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนทั้งสองวิธีพบว่า การใช้เครื่องปอกเปลือกและเจาะ
มะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนมีประสิทธิภาพช่วยลดเวลา ทำงานได้ดีกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 9.68 
หรือสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนภายได้ผลผลิตมากกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือประมาณ 6 ลูกต่อชั่วโมง 
  

 

 

รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนระหว่างเครื่องกับการปอกด้วยมือ 
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รูปที่ 5 ผลมะพร้าวอ่อนที่ปอกเปลือกและเจาะเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้นำเสนอเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน โดยพัฒนาแนวคิดมาจากเครื่องไสน้ำแข็ง 
โดยกลไลดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการไสน้ำแข็งหรือการเหล่าดินสอที่อาศัยการหมุนทำให้เกิดแรงเฉือนเพื่อปอก
เปลือกมะพร้าวอ่อน จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนโดยการทดลองจำนวน 20 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ลูก โดยเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.12 นาที
ต่อลูก ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคือ 1.24 นาทีต่อลูก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าเครื่องปอก
เปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนทำงานได้ดีกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 9.68 สามารถปอกและเจาะ
มะพร้าวอ่อนภายได้ผลผลิตมากกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือประมาณ 6 ลูกต่อชั่วโมง หรือสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มาก
ข้ึนถึง 48 ลูกต่อวัน 
 นอกจากนั้นเครื ่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนมีประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือมอเตอร์สามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังาน เหมาะสำหรับเกษตรกร ชาวสวน โดยสามารถนำไปใช้งาน
ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น สวน หรือไร่ ได้ตามความสะดวก  และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
สามารถนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
                ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้บทความฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ทีใ่ห้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ  

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Nikorn Khattikhai and Sarawut Sitthiprasert. (2009). Development of a coconut husk beater.  PhD thesis 
 in Engineering Mechanical Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna. Chiang Mai. 
 [2]  Noppadon Koddsiri, Sawat Huawieng and Anuwat Rattanawong. (2014). Development of a desiccated 
 coconut peeling machine. Master's Degree in Industrial Sciences Mechanical Technology Branch.  
 The Rajamangala University of Technology Lanna. Chiang Mai. 

  
 การทดสอบการทำงานของเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนที่ทำงานในลักษณะปอกและเจาะ
มะพร้าวได้ โดยเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวมีขนาดความสูง 23 น้ิว ขนาดความกว้าง 11 น้ิว ขับเคลื่อนด้วยเฟืองดอกจอก การ
ทำงานของเครื่องใช้มือหมุนเป็นตัวควบคุมทำการเครื่องหมุน และเมื่อปล่อยมือเครื่องจะหยุดทำงาน ส่วนตัวเจาะมะพร้าวมี
ขนาดความสูง 12 นิ้ว ขนาดความกว้าง 11 นิ้ว ในการทำงานใช้แรงในการกดเครื ่องเจาะมะพร้าว การทดสอบน้ีจะเลือก
มะพร้าวอ่อนที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน 20 ลูก ทำการปอกและเจาะมะพร้าวครั้งละ 1 ลูก จับ เวลาที่ใช้ในการปอกเปลือก
และเจาะ เริ่มต้นจากการนำมะพร้าวอ่อนที่จะปอกเปลือกวางลงบนกรวยให้ได้รูปทรง จากนั้นทำการหมุนแกนเพื่อให้ตัวยึด
สามารถยึดมะพร้าวให้แน่น หมุนแกนลงเล็กน้อย เพ่ือปอกเปลือกด้านบนของมะพร้าว จากน้ันหมุนแกนข้ึน แล้วนำมะพร้าวมา
ตัดก้น และข้ันตอนสุดท้ายนำมะพร้าวมาเจาะให้เป็นรูเพ่ือเปิดฝาสำหรับพร้อมรับประทาน 

 
ผลการวิจัยและอธิปรายผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน จำนวน 20 ครั้ง โดยปอกและเจาะ
ครั้งละ 1 ลูก พบว่าเวลาท่ีใช้ในการปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนด้วยเครื่องแต่ละครั้งน้ันอยู่ในช่วง 1.09 – 1.12 นาทีต่อลูก โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.12 นาทีต่อลูก หรือสามารถปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ประมาณ 54 ลูกต่อชั่วโมง ในขณะทีก่ารปอกและ
เจาะมะพร้าวอ่อนด้วยมือพบว่าการปอกด้วยมือจะใช้เวลาอยู่ในช่วง 1.22 – 1.26 นาทีต่อลูก โดยเฉลี่ย 1.24 นาทีต่อลูก ปอก
เปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ประมาณ 48 ลูกต่อชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการปอกและเจาะด้วยมือจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้าง
แตกต่างกัน มีสาเหตุเนื่องจากขนาดของมะพร้าวมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันจะส่งผลต่อการปอกเปลือกและเจาะด้วยมือ
มากกว่าใช้เครื่องเพราะต้องระมัดระวังและต้องใช้ความบรรจงให้การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื ่อให้ได้รูปร่างที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันทุกลูก  
 เมื่อนำผลผลิตที่ได้จากการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนทั้งสองวิธีพบว่า การใช้เครื่องปอกเปลือกและเจาะ
มะพร้าวอ่อนแบบมือหมุนมีประสิทธิภาพช่วยลดเวลา ทำงานได้ดีกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 9.68 
หรือสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนภายได้ผลผลิตมากกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือประมาณ 6 ลูกต่อชั่วโมง 
  

 

 

รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนระหว่างเครื่องกับการปอกด้วยมือ 
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โครงการออกแบบท่ีนั่งพับเก็บได้สำหรับนั่งทำสวนบนระเบียงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ศศินันท์ คิรินทร์รตันะ1* 
 

บทคัดย่อ 
โครงการออกแบบที่นั่งพับเก็บได้สำหรับนั่งทำสวนบนระเบียงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เป็นงานวิจัยใน

โครงการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อร่วมแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรงุเทพฯ 2565 ร่วมกับกลุ่ม Design Plant โดยกำหนดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถบรรจุในกล่องขนาดที่กำหนดเพื่อรองรับตลาดการค้าออนไลน์ท่ีเติบโตสูงสุดในช่วงโควิด19 

การทำงานเริ่มจากการค้นหาแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแบบปรกติใหม่ ที่ประชากรต้องเก็บ
ตัวทำงานในบ้าน พบข้อมูลสถิติที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯมีปริมาณคอนโดมิเนียมสูงถึง 39.6% และยังพบว่าการปลูกต้นไม้เป็น
กิจกรรมทีม่ีผู้นิยมสูงถึง 62.98% เพราะจากรายงานทางการแพทย์ การปลูกต้นไม้ช่วยลดความเครียดได้ด ีต่อมาได้สำรวจผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมีเนียมด้วยการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ พบว่าในพ้ืนท่ีประมาณ 1-2 ตารางเมตรของระเบียงคอนโดมิเนียม
มักถูกจัดเป็นสวนต้นไม้สวยงามที่มีขนาดเล็ก จากนั้นได้หาข้อมูลทางการยศาสตร์ถึงขนาดที่เหมาะสมในการนั่งและลุกได้
สะดวกในพื้นที่เล็ก ได้ข้อมูลขนาดความสูงของที่น่ัง 35 ซม. และความกว้างของที่น่ังอยู่ท่ี 30 ซม. เมื่อได้ขอบเขตการออกแบบ
ครบ จึงได้เริ่มคิดแบบร่างทางด้านความงามผู้วิจัยได้เลือกใช้ไม้ White ash ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสีขาว ซึ่งในส่วนรัดขาเลือกใช้
เหล็กชุบโครเมียม เพื่อให้ตัดกับสีไม้ White ash ได้อย่างลงตัว ทางด้านการใช้งานผู้วิจัยเลือกการพับแบบมีจุดหมุนจุดเดียวที่
ทำให้เกิดลักษณะการหมุนรอบของทั้งสามชิ้นส่วนเป็นเสน้ทางที่สวยงามตามสดัสว่นทองคำ และการพับยังทำให้สามารถพกพา
ไปใช้นอกสถานท่ีได้หลังจบวิกฤตโควิด19อีกด้วย 
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Retractable seat design project for gardening on the balcony in a condominium. 

Sasinan Kirinrattana1* 
 

Abstract 
It is a research project in a creative design project to be exhibited at the Bangkok Design Festival 

2022 with the Design Plant group by designating it to be a product that can be packaged in a specified size 
box to support the highest growing online commerce market during the COVID-19 pandemic. 

The work begins with the discovery of product design ideas for a new normal lifestyle. where the 
population must keep working at home. According to statistics, the number of condominiums in Bangkok is 
as high as 39.6%, and tree planting is also a popular activity with 62.98% due to medical reports, that that 
it is a great stress reliever. Later, the residents of the condominiums were surveyed with online inquiries. It 
was found that in an area of approximately 1-2 square meters of balcony are often arranged as small 
gardens. Then find out about the ergonomics of the right size to sit and get up easily in a small space, 
which are 35 cm height and 30 cm. wide. And then the design process had started by sketching of a draft 
aesthetic. White ash wood has been chosen. In which chrome plated steel has been used for the leg strap 
to perfectly contrast with the white ash wood color. On the functional side, a single pivot point folding has 
been chosen to give the rotating path of the three parts a beautiful appearance - according to the golden 
ratio. And folding makes it possible to be carried outside after the end of the Covid-19 crisis as well. 

 

Keywords : golden ratio, ergonomics 
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บทนำ 
 

 โครงการออกแบบที่นั ่งพับเก็บได้สำหรับนั่งทำสวนบนระเบียงในที่อยู ่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป หรือที่เรียกว่าวิถี ปรกติใหม่ ที่ผ่านมาเกือบสองปีจนทุก
คนเริ่มเคยชินกับมัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน การขอให้อยู่กับบ้านให้มากที่สุด และแน่นอนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่อยู่
อาศัยต้องมีกิจกรรมหรือบรรยากาศที่ดีพอ ทำให้เกิดกระแสการปลูกต้นไม้สวยงาม และจากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าประชากร
วัยทำงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่มีขนาด ราคา และสถานที่เหมาะสมใน
การเดินทางไปทำงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงคิดค้นคว้าข้อมูลและออกแบบเครื่องเรือนที่ใช้นั่งเพื่อทำกิจกรรมในสวนขนาดเล็กใน
ที่พักอาศัยขนาดคอนโดมิเนียมนั่นเอง 

วิธีดำเนินการ 
 การทำงานเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลที่อยู่อาศัยของประชากรวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลสถิติที่อยู่อาศัย
ในกรุงเทพฯมีปริมาณคอนโดมิเนียมสูงถึง 39.6% ผู้วิจัยจึงค้นหาแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยพัฒนาการใช้
ชีวิตในพื้นที่จำกัดในการทำงานจากบ้านหรือ Work from home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
ผู้วิจัยได้ค้นพบรายงานทางการแพทย์ ว่าการปลูกต้นไม้เป็นการช่วยลดความเครียดได้ดี ด้วยเหตุนี้ประชากรวัยทำงานที่ต้อง
ทำงานจากบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่มีผู้นิยมสูงถึง 62.98% ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มเป้าหมายและ
กิจกรรมการปลูกต้นไมแ้ล้วพบว่าพื้นที่ระเบียงของคอนโดมิเนียมขนาด 1 ห้องนอน มีขนาดประมาณ 1.4 เมตร x 1.7 เมตร ซึ่ง
เป็นขนาดเล็กเกินกว่าจะปลูกต้นไม้ที่ใหญ่เกินกว่ากระถางต้นไม้ขนาดมาตรฐาน หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระถาง 6 นิ้ว 
และมีความสูงหรือความลึก 6 นิ้ว และในการดูแลต้นไม้อย่างใกล้ชิดก็เป็นส่วนหน่ึงในวิธีการดูแลต้นไมท้ี่มีผลให้ต้นไมเ้จริญงอก
งามได้ดี เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้แนวความคิดในการออกแบบที่นั่งเพื่อกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวนขนาดเล็ก และได้ทำงานค้น
ความเก็บรวบรวมข้อมูลและเริ่มออกแบบตามแนวทางที่ค้นพบนี้ดังภาพ 

 
รูปที ่1 ภาพร่างค้นหาแนวความคดิแบบที่ 1  

 ในภาพเป็นการร่างแบบค้นหาแนวทางรูปแบบและการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากข้อมูลที่ค้นคว้าได้ ผู้วิจัยจึงเลือก
แนวทางรูปแบบและการใช้งานเป็นที่นั่งแบบพับได้ดว้ยจุดหมุนเพียงจุดเดียว ซึ่งจะทำให้ได้ที่นั่งที่พับได้ความหนาที่บางที่สุด

Retractable seat design project for gardening on the balcony in a condominium. 

Sasinan Kirinrattana1* 
 

Abstract 
It is a research project in a creative design project to be exhibited at the Bangkok Design Festival 

2022 with the Design Plant group by designating it to be a product that can be packaged in a specified size 
box to support the highest growing online commerce market during the COVID-19 pandemic. 

The work begins with the discovery of product design ideas for a new normal lifestyle. where the 
population must keep working at home. According to statistics, the number of condominiums in Bangkok is 
as high as 39.6%, and tree planting is also a popular activity with 62.98% due to medical reports, that that 
it is a great stress reliever. Later, the residents of the condominiums were surveyed with online inquiries. It 
was found that in an area of approximately 1-2 square meters of balcony are often arranged as small 
gardens. Then find out about the ergonomics of the right size to sit and get up easily in a small space, 
which are 35 cm height and 30 cm. wide. And then the design process had started by sketching of a draft 
aesthetic. White ash wood has been chosen. In which chrome plated steel has been used for the leg strap 
to perfectly contrast with the white ash wood color. On the functional side, a single pivot point folding has 
been chosen to give the rotating path of the three parts a beautiful appearance - according to the golden 
ratio. And folding makes it possible to be carried outside after the end of the Covid-19 crisis as well. 

 

Keywords : golden ratio, ergonomics 
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เกือบเท่าความหนาของขาเก้าอี้ทีเดียว และเมื่อได้แนวทางขนาดและรูปแบบการใช้งานแล้ว จึงได้เริ่มกระบวนการออกแบบ
หน้าตาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ 

 รูปแบบที่ 1 ข้อต่อตัวเดียวรับน้ำหนักทั้งหมดในการใช้งาน 

  1.1 ข้อต่อเหล็กรูปแบบเรียบง่าย ผสมกับขาไม้ 

 
รูปที ่2 ภาพร่างแนวความคิดแบบที่ 1.1 (รูปแบบข้อต่อเหล็ก) 

 

  1.2 ข้อต่อเหล็กผสมกับมรีัดขาและส่วนรับน้ำหนักท่ีนั่งเป็นเหล็ก ผสมกับขาหลังเป็นไม้ 

 

รูปที ่3 ภาพร่างแนวความคิดแบบที่ 1.2 (รูปแบบขาเหล็ก) 
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  1.3 ข้อต่อเหล็กท่ีมีกลไกซับซ้อนผสมกับขาไม ้

 

 
รูปที ่4 ภาพร่างแนวความคิดแบบที่ 1.3 

 

 
รูปที ่5 ภาพร่างรายละเอียดข้อตอ่ของแบบที่ 1.3 

 

เกือบเท่าความหนาของขาเก้าอี้ทีเดียว และเมื่อได้แนวทางขนาดและรูปแบบการใช้งานแล้ว จึงได้เริ่มกระบวนการออกแบบ
หน้าตาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ 

 รูปแบบที่ 1 ข้อต่อตัวเดียวรับน้ำหนักทั้งหมดในการใช้งาน 

  1.1 ข้อต่อเหล็กรูปแบบเรียบง่าย ผสมกับขาไม้ 

 
รูปที ่2 ภาพร่างแนวความคิดแบบที่ 1.1 (รูปแบบข้อต่อเหล็ก) 

 

  1.2 ข้อต่อเหล็กผสมกับมรีัดขาและส่วนรับน้ำหนักท่ีนั่งเป็นเหล็ก ผสมกับขาหลังเป็นไม้ 

 

รูปที ่3 ภาพร่างแนวความคิดแบบที่ 1.2 (รูปแบบขาเหล็ก) 
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รูปที ่6 ภาพต้นแบบจำลองด้วยวสัดุโฟม 1  

 

 
รูปที ่7 ภาพขึ้นรูป แบบท่ี 1 ด้วยโปรแกรมสามมิต ิ
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รูปที ่8 ภาพสเก็ตแบบที่ 2 ด้วยโปรแกรมสองมิติและสามมติ ิ

 

 
รูปที ่9 ภาพต้นแบบทดสอบการใช้งานช้ินส่วนรัดขาในการพับ  

 

 
รูปที ่6 ภาพต้นแบบจำลองด้วยวสัดุโฟม 1  

 

 
รูปที ่7 ภาพขึ้นรูป แบบท่ี 1 ด้วยโปรแกรมสามมิต ิ
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รูปที ่10 ภาพร่างรูปแบบขาและชิน้ส่วนรับน้ำหนัก  

 

       
รูปที ่11 ภาพรวม 4 แบบเพื่อพิจารณาให้คะแนนเพื่อเลือกแบบท่ีเหมาะสม 

 

 

จากแบบร่างทั้ง 4 แบบ ผู้วิจัยได้ใหค้ะแนนตามพื้นฐานการใช้งาน คุณสมบัติ ความคุ้มค่าและความงาม แบบที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดคือแบบท่ี 4 ด้วยเหตุผลที่เป็นแบบท่ีแข็งแรง ใช้งานง่าย และรูปลักษณ์สวยงาม และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ตามคะแนนท่ีได้ จึงได้ทำการพัฒนาแบบ แก้ข้อเสียในจุดต่าง ๆ ตามภาพ 
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รูปที ่1 ภาพแสดงการพัฒนาและสรุปแบบ  

 
รูปที ่12 ภาพแสดงภาพร่างข้อต่อผลิตภณัฑ์  

 หลังจากได้แบบที่เหมาะสมที่สุดแล้วจึงทำการขึ้นรูปด้วยโปรแกรมสามมิติ เพื่อให้เห็นขนาดสัดส่วนจริงและได้ภาพ
และเส้น(เขียนแบบ)ในการนำไปให้ผู้ผลิตขึ ้นต้นแบบจริงมาทดลองใช้งานได้ ด้านล่างเป็นภาพการหมุนใช้งาน และภาพ
ผลิตภัณฑ์ในวัสดุจริง 

 

รูปที ่10 ภาพร่างรูปแบบขาและชิน้ส่วนรับน้ำหนัก  

 

       
รูปที ่11 ภาพรวม 4 แบบเพื่อพิจารณาให้คะแนนเพื่อเลือกแบบท่ีเหมาะสม 

 

 

จากแบบร่างทั้ง 4 แบบ ผู้วิจัยได้ใหค้ะแนนตามพื้นฐานการใช้งาน คุณสมบัติ ความคุ้มค่าและความงาม แบบที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดคือแบบท่ี 4 ด้วยเหตุผลที่เป็นแบบท่ีแข็งแรง ใช้งานง่าย และรูปลักษณ์สวยงาม และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ตามคะแนนท่ีได้ จึงได้ทำการพัฒนาแบบ แก้ข้อเสียในจุดต่าง ๆ ตามภาพ 
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รูปที ่13 ภาพแสดงการกางใช้งาน  

 

 
รูปที ่14 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ในรปูแบบสามมิติ  

 

 เมื่อได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบสามมิติแล้ว ผู้วิจัยจึงดำเนินการทำต้นแบบขนาดเท่าจริงด้วยวัสดุโฟม เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ช่างผลิตต้นแบบจริงได้ถูกต้อง 

 
รูปที ่15 ภาพ Study model แสดงฟอร์มขนาดเท่าจริง  
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 หลังจากต้นแบบจำลองขนาดเท่าจริงสำเร็จ ได้ถูกนำไปเป็นต้นแบบในการผลติต้นแบบจริงจากไม้ White ash 

 
รูปที ่16 ภาพการผลิตต้นแบบท่ีใช้งานได้จริง  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 สรุปผลการวิจัย หลังจากค้นคว้า สอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่นั่งเพื่อกิจกรรมทำสวนขนาด
เล็ก ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ เลือกและพัฒนาแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อผลิตต้นแบบจริง ได้มีการแก้ไขช้ินส่วนรัดขา และวิธีปิด
ผิวจนได้ต้นแบบจริงพร้อมใช้งาน ออกแสดงที่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 

 จากการแสดงงาน ผู้เข้าชมทั้งกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มนักออกแบบให้ความสนใจและตอบรับด้วยดี 

     
รูปที ่17 ภาพการออกแสดงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565   

 

 

รูปที ่13 ภาพแสดงการกางใช้งาน  

 

 
รูปที ่14 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ในรปูแบบสามมิติ  

 

 เมื่อได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แบบสามมิติแล้ว ผู้วิจัยจึงดำเนินการทำต้นแบบขนาดเท่าจริงด้วยวัสดุโฟม เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ช่างผลิตต้นแบบจริงได้ถูกต้อง 

 
รูปที ่15 ภาพ Study model แสดงฟอร์มขนาดเท่าจริง  
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รูปที ่18 ภาพเพื่อการโฆษณาเชิญชวนเข้าชมงานแสดงผลติภณัฑ์ 

  

สรุปผลการวิจัย 
 เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นจนถึงการรว่มแสดงงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ผู้วิจัยมีความมั่นใจในแนวทางการ
ออกแบบที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่นั่งเพื่อกิจกรรมทำสวนขนาดเล็ก ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและทางจิตใจกบัผู้
อยู่อาศัยในอาคารประเภทคอนโดมิเนียมที่ต้องกักตัวหรือทำงานในที่พักอาศัยเนื่องจากวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด19 และใน
อนาคตกับวิถีชีวิตปรกติใหม ่
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งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ร่วมกับกลุ่ม Design Plant 
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การพัฒนาทำนองดนตรีประกอบโนราโรงครู 
 

อภินันท์  รักนิ่ม 1 

 
บทคัดย่อ 

โนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถีของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี
จุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดง ๓ ประการ คือ เพื่อเป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแก้
บน และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราหรือรักษาโรคต่าง ๆองค์ประกอบของการแสดงโนราโรงครูประกอบด้วย การรำ การร้อง การ
แสดงเป็นเรื่อง และการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมในส่วนการแสดงดนตรีหรือที่เรียกว่า “ลงโรง” คือการประโคมดนตรี
ล้วน ๆ ประมาณ 12 เพลง เพลงที่ใช้เป็นการบรรเลงดนตรีโหมโรง ดนตรีโนรานั้นจะเป็นการให้จังหวะเป็นสำคัญ ส่วนปี่จะเล่น
เพลงอะไรก็ได้เพียงแต่ให้เข้ากับจังหวะของเครื่องดนตรี คือ ทับ กลอง โหม่ง และฉิ่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาทำนองดนตรี
ประกอบโนราโรงครูซึ่งในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกทำนองเพลงฉบับดั้งเดิมทำนองหลัก  1 ทำนอง ประกอบด้วย 15 ห้องเพลง
ถ่ายทอดผ่านโน้ตสากลใช้สำหรับบรรเลงในวงดนตรีสมัยนิยมรูปแบบทำนองแบ่งออกเป็น 3 แบบ โดยปรับมาจากทำนองหลัก 
ทำนองแบบขยาย และทำนองแบบย่อการพัฒนารูปแบบของทำนองจะอยู่ในลักษณะการเพิ่มรายละเอียดของทำนองใหม่ เช่น 
การเพิ่มทางคอร์ด การประสานเสียง รูปแบบด้านจังหวะ การประดับตกแต่งทำนอง การเพิ่มสีสันทางด้านดนตรี เป็นต้น 
 
คำสำคัญ: ทำนองโนรา, การพัฒนารูปแบบ, โนราโรงคร ู
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The Melody Development of Nora Rong Khru 
 

Apinan Raknim 1 
 

Abstract 
The Nora Rong Khru was the Nora performance of rituals that had been established in the 

southern part of Thailand's way of life for decades.The goals of this performance were to express 
gratitude to the spirits of the ancestors, to recognize and reward their accomplishments, and to hold a 
healing ceremony for medical disease therapy.They consist of dancing, opera singing, playing the story, 
and music performed for the ceremony.In the part of music performed, "Rong Rong" plays only music, 
approximately 12 songs for the ceremony introduction. The rhythm part is essentially Nora's music, with 
equipment such as taps, drums, tackles, and cymbals, while the melodic part is played by the horn and 
just corresponds to the rhythm part. In this work, we selected one part (15 bars) of Nora’s music, which 
had been developed from the ancient. To perform music has been conveyed by the international music 
notation used for playing in a modern orchestra.The musical pattern can be classified as main, extent, or 
abbreviated according to the melodic pattern.The development of the melody style is in the form of 
adding new details to the original one, such as chord progression, harmony,  etc. 
 
 

Keywords: music melody, music pattern development, Nora Rong Khru 
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บทนำ 
ดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นมรดกตก

ทอดมาสู่คนรุ่นหลัง แม้นดนตรีและการละเล่นบางอย่างยังเป็นท่ีนิยมแต่บางอย่างก็เสื่อมความนิยมลงไปตามยุคสมัย และเนื่อง
ด้วยประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีวัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นตามความนิยมของ
สังคมไทยพุทธและไทยมุสลิม ประเภทของดนตรีและการละเล่นภาคใต้จัดแบ่งตามลักษณะสังคมเป็น 2 กลุ่ม คือ ดนตรีและ
การละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยพุทธ เช่น หนังตะลุง โนราห์ ลิเกป่า กาหลอ โพนสวดมาลัย เพลงบอก คำตัก เพลงนา เพลง
เรือ แปดบท มหาชาติโต๊ะครึม ดนตรีและการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวไทยมุสลิม เช่นรองเง็ง ซีละ มะโย่ง ซัมเป็ง ลิเกฮูลูลอแก 
สลาเปะ อาแวลูตงวายังเซียมหรือหนังตะลุงสยาม ดิเกีย ดาระ เป็นต้น (บุษกรบิณฑสันต์, 2554: 7) 

แนวทางการปรับเปลี่ยน และการสร้างสรรค์ตามแนวทางการรักษา อนุรักษ์ ดำรง ต่อยอด สืบสาร โดยยึดหลักเอา
รูปแบบการละเล่นในแบบฉบับดั้งเดิมที่เป็นการล่ะเล่นไว้เป็นพ้ืนฐานเป็นหลัก นำแนวทางสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาร เพื่อให้เกิด
รูปแบบใหม่ อาจจะพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจได้ศึ กษา ค้นคว้า
เป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อการสืบสารต่อไปดังปรากฏในบทความรูปแบบการแสดงเป็นของตนเองโดยเฉพาะ โนรา
แขกปรับเปลี่ยนการแสดงมาจากโนราของชาวไทยพุทธ และการแสดงมะโย่งของชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีการรำร้องและแสดงเป็น
เรื่องแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมและความบันเทิง ผู้แสดงที่สำคัญ คือ พ่อโนรา นางรำ และพราน จะนำเอกลักษณ์ของโนรา
และมะโย่งในเรื่องของการร่ายรำ การแต่งกาย การขับร้อง และ ดนตรี มาใช้แสดงร่วมกัน(ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์. 2553:
บทคัดย่อ) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงโนราโรงครู ในยุคสังคมแห่งยุคกระแสแห่งการเปลีย่นแปลงจากการแสดงใน
แบบฉบับดั่งเดิม ด้านองค์ประกอบการแสดงโนราโรงครู  ด้านดนตรีประกอบการแสดง ด้านเครื่องดนตรีประกอบการแสดง 
ด้านการแสดง ดั่งความหมายการเปลี่ยนแปลงในดนตรี คือลักษณะการแปรสภาพขององค์ประกอบด้านจังหวะ ทำนอง สุ่ม
เสียง การประสานเสียง และคีตนิพนธ์ จากสภาพท่ีเคยดำรงอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมาเป็นสภาพใหม่ท่ีแตกต่างไปจาก
สภาพเดิมในช่วงเวลาเดิมในการเปลี่ยนแปลงในดนตรีหรือเนื้อในทางดนตรี อาจพบการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนหนึ่งขอ ง
องค์ประกอบทางดนตรี หรืออาจจะพบในหลายส่วน หรืออาจพบในทุกส่วนในขณะเดียวกัน (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. 2560:4) 
ดังนั้นการสืบทอดอันเก่าแก่ยาวนานของทางด้านบริบทวัฒนธรรมของการแสดงโนราโรงครูเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีการสืบทอดด้านดนตรี ด้านความเชื่อ ด้านพิธีกรรมของภาคใต้ให้ลูกหลาน หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวการแสดงโนราโรงครูได้
เห็นความสำคัญและรักษาไว้สืบต่อไป 

วิธีการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเพลงโนราโรงครูที่บรรเลงโดยคณะโนรา ชะอุ้ม อมรศิลป์ ซึ่งเป็นคณะศิลปิน
โบราณ อยู่ท่ีตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ทำนอง ซึ่งใช้ในการบรรเลงเพื่อประกอบ
พิธีกรรมการแสดงโนราโรงครู โดยการถอดทำนอง (Transcriptions) จากเครื่องดนตรีปี่นอก 1 ทำนอง ออกมาเป็นโน้ตสากล 
15 ห้องเพลง โดยใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายในรูปแบบของโน้ตดนตรีสากล (music notation) แล้วทำการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบของดนตรีในด้าน การเพิ่มทางคอร์ด (chord progression) และ การประสานเสียง (harmony) ของเพลง
ประกอบโนราโรงครูแบบดั้งเดิมและการเปรียบเทียบกับเพลงประกอบโนราโรงครูแบบร่วมสมัย 
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ผลการวิจัย 

3.1ลักษณะทำนองแบบฉบับดั้งเดมิ 
จากการศึกษาทำนองเพลงโนราโรงครูแบบดั้งเดิมพบว่าลักษณะของทำนองหลักบรรเลงโดยเครื่องดนตรีปี่นอก 

บรรเลงเป็นทำนองเดียววนซ้ำไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคอร์ด ลักษณะการเคลื่อนที่ของทำนองอยู่ในบันไดเสียง Em จังหวะความเร็ว
ของโน้ตตัวดำมีค่า 80 ครั้งต่อนาที สามารถแบ่งได้เป็น2 ท่อนทำนอง คือ ท่อนทำนองAมีจำนวนห้องเพลง 30 ห้อง บรรเลง
ย้อน 2 เที่ยว และท่อนทำนอง Bประกอบด้วยห้องเพลง 10 ห้อง รวมเวลาที่ใช้ในการการบรรเลงท่อนเพลงทั้งสิ้น2นาที 20 
วินาทีนอกจากนี้ ช่วงเสียงสูง-ต่ำ ท่ีใช้ในบรรเลงในทำนองคือโน้ตตัว A เป็นโน้ตเสียงสูงสุด ปรากฏในห้องเพลงท่ี 7 จังหวะที่ 2
และโน้ตเสียงต่ำสุดคือ C# ปรากฏในห้องเพลงที่ 1 จังหวะที่ 4โดยระยะห่างของช่วงระดับเสียงทั้งสองมีค่าห่างกัน 2 อ็อกเทฟ 
(Octave) นับจากโน้ต มิดเดิลโด (Middle C)ลักษณะการบรรเลงทำนองเป็นการบรรเลงอย่างอิสระและมีจังหวะไม่สม่ำเสมอ
อาศัยการจับจังหวะของการบรรเลงทำนองเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 2 ช่วงทำนองเพลงคือช่วงที่ 1การบรรเลงทำนองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเข้าหาทำนองหลัก คล้ายการบรรเลงอย่างอิสระ และมีจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ ดังปรากฏในห้องเพลงท่ี 1 – 5 (รูปที่ 
1) และ ช่วงที่ 2 คือ การบรรเลงทำนองหลัก มีลักษณะเป็นการเน้นโดยการใช้ช่วงเสียงที่สูงกว่าปกติ และการบรรเลงทำนอง
ซ้ำ 2 เที่ยวที่มรีูปแบบเป็นการเน้นใจความสำคัญหลกัในทำนอง การกระชับสัดส่วนของจังหวะที่ชัดเจนขึ้น ทำนองจึงมีลักษณะ
เด่น และกระชับมากยิ่งขึ้นดังปรากฏในห้องเพลงที่ 7-9, และ 12-14(รูปที่ 1) ความเชื่อมต่อกันของทำนองต่อเนื่องในช่วงที่ 1 
และทำนองหลักในช่วงที่ 2 พบว่ามีการเล่นโน้ตที่อยู่ในช่วงสเกลหลัก (Em) เพื่อให้จังหวะและโน้ตของดนตรีเกิดการลื่นไหล
และลงตัว ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 5 – 6 และ 10 – 11(รูปที่1) 

ด้านโครงสร้างของวลีและประโยชน์ของทำนองเพลงโนราลงโรงแบบดั้งเดิมมีลักษณะการใช้การเคลื่อนท่ีของตัวโน้ต
ประกอบเป็นทำนอง โดยพิจารณาจากวลี และกลุ่มของประโยคในทำนอง สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  1.กลุ่มการเคลื่อนที่
ทำนองแบบไม่เช่ือมโยงกัน มีการใช้เสียงจากโน้ตเสียงยาวเช่นโน้ตตัวกลม (Whole Note)และ โน้ตตัวขาว (Half Note) ดัง
ปรากฏในห้องเพลงที่ 1, 5  - 6 , 11  2.การเคลื่อนที่ของทำนองแบบเช่ือมโยงกัน มีการใช้ค่าโน้ตเสียงสั้น เช่น โน้ตตัวดำ 
(Quarter Note) โน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งช้ัน (Eighth Note)และ โน้ตตัวเขบ็ตสองช้ัน (Sixteenth Note) ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 
1– 4, 7–10, และห้องเพลงที่ 12-14 (รูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1.ทำนองหลักโนราโรงครูแบบดั้งเดิม 
3.2 ลักษณะทำนองแบบสมยัใหม ่
จากการศึกษาทำนองเพลงโนราโรงครูแบบสมัยใหม่พบว่ามีการดัดแปลงจากเพลงโนราแบบดั้งเดิมมาดัดแปลง เช่น 

การนำรูปแบบทำนองในท่อน A: จากห้องเพลงที่ 5 – 15 มาเรียบเรียงเป็นทำนองใหม่และการดัดแปลง ในท่อน B; โดยมีการ
ตัดตัวโน้ตในห้องเพลงที่ 15 โดยประกอบด้วยโน้ตตัว E, C#, ในจังหวะที่ 3, 4, ออกเพราะหากบรรเลงทำนองในท่อน B; แล้ว
อยากให้ทำนองเพลงนั้นจบไปเลย ซึ่งหากยังปรากฏโน้ตตัว E, C#, ในจังหวะที่ 3, 4, ทำให้ทำนองต้องย้อนข้ึนไปบรรเลงในห้อง
เพลงที่ 1. หรือเป็นการย้อนต้นเพลง ซึ่งจะทำให้ทำนองเพลงนั้นยาวเกินไป โดยตัวโน้ตดังกล่าวเป็นโน้ตตัวส่งทำนองในบท
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เพลง หากไม่ตัดออกในทำนองท่อน B; ทำนองเพลงจะบรรเลงไปเรื่อยๆไม่จบเพลงนอกจากการดัดแปลงโดยกำจัดตัวโน้ตที่ใช้
ในการส่งทำนองเพื่อจบการบรรเลงแล้ว ในงานวิจัยนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับทำนองเพลงโนราโรงครูแบบ
สมัยใหม่เมื่อเทียบกับทำนองเพลงโนราโรงครูแบบดั้งเดิมดังมีรายละเอียดดังนี้ (ดังรูปที2่) 

 

รูปที่ 2.ทำนองท่อน A: B: 
3.2.1 การเพิ่มทางคอร์ด (Chord Progressions) จากการวิจัยนี้พบว่าเป็นการปรับปรุงและพัฒนาทำนองเพลงโนรา

โรงครูแบบดั้งเดิม ซึ่งมีผลทำให้ ทำนองบทเพลงรูปแบบใหม่มีช่วงเสียงที่กว้างขึ้น การประสานทำนองบทเพลงและการขยาย
ทำนองที่เกิดขึ้นใหม่เป็นการสร้างดนตรีพื้นหลังให้กับทำนองบทเพลงแบบดั้งเดิม ทำให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนา
ทำนองเพิ่มเติมออกไปในลักษณะอื่นๆต่อไปได้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินคอร์ดในทำนองประกอบ 2 ท่อน 
คือ ท่อน Aและท่อน Bพบว่า 

ก.ทำนองท่อน A; สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1คือ การใช้คอร์ด Em , A/ F#m, A/ F#m, Bm/D, Em
และ G/Bm ซึ่งประกอบด้วยการบรรเลงคอร์ครั้งละ4 จังหวะภายใน 1 ห้องเพลงและการบรรเลงคอร์ดครั้งละ 2 จังหวะภายใน 
1 ห้องเพลง ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 1–6 ลักษณะกลุ่มคอร์ดที่ใช้บรรเลงในท่อนนี้ เป็นลักษณะการบรรเลงเพื่อเข้าสู่ทำนอง
ท่อน Bหรือเรียกว่าท่อน Hook นอกจากนี้เมื่อมีการเพิ่มคอร์ดเข้าไปในทำนองดังกล่าวมีผลทำให้ทำนองนั้นมีความน่าสนใจ
และฟังง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งคอร์ดในชุดดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็นดนตรีพื้นหลังช่วยสนับสนุนการบรรเลงทำนองในท่อน Aไปตลอด
จนถึงห้องเพลงที่ 15 โดยมีโน้ตของทำนองคือ E, E, C# ปรากฎในจังหวะที่ 3และ 4รวมถึงคอร์ดเชื่อมคือEmแล้วจากนั้นจึง
บรรเลงย้อนกลับไปห้องเพลงที่ 2 และดำเนินทำนองและคอร์ดต่อไปเช่นเดิมไปจนถึงห้องเพลงที่ 14 จึงข้ามมาดำเนินทำนอง
และคอร์ดต่อในท่อน B หรือที่เรียกว่าท่อน Hook ในห้องเพลงที่ 20, 21, โดยมีทำนองและคอร์ดเช่ือมซึ่งประกอบด้วยโน้ตตัว 
E, F#, A, B, A, B, Aและ Bโดยมีคอร์ด Em บรรเลงในจังหวะที่ 1ของห้องเพลงที่20และโน้ตเช่ือมประกอบ Gและ Bmใน
จังหวะที่ 1, 3 ของห้องเพลงที2่1(รูปที่ 3) 

กลุ่มที่ 2 คือ การใช้คอร์ด F#m /D, F#m /D, Bm/GและEm/ F#mซึ่งประกอบด้วยการบรรเลงคอร์ดครั้งล่ะ 2 
จังหวะ 2 ใน 1 ห้องเพลง ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 7–10 และ 12 – 15 ลักษณะกลุ่มคอร์ดที่ใช้กับทำนองในท่อน Hook ด้วย
เหตุจากการบรรเลงคอร์ดและทำนองของที่สั้นเกินไป ทำให้การดัดแปลงโดยการเพิ่มองค์ประกอบอื่นสามารถทำได้น้อยและมี
ข้อจำกัดรวมถึงจุดประสงค์ของการบรรเลงท่อนดังกล่าวเพื่อต้องการให้ฟังง่าย ติดหูและไม่ซับซ้อน ทำให้ภาพรวมของทั้ง
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ทางด้านคอร์ดและทำนองในท่อนนี้มีความไพเราะลงตัว และหากพิจารณาท่อนเช่ือมทำนองและคอร์ดของท่อนนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 11 ประกอบด้วยโน้ตตัว B, A, G, Bและ Bโดยใช้คอร์ด Gและ Bm บรรเลงในจังหวะที่ 
1และ 3จากนั้นจึงบรรเลงการดำเนินทำนองและคอร์ดเช่นเดิมตลอดจนจบทำนอง (รูปที่ 3) 

ข.ทำนองท่อน B; ประกอบด้วยกลุ่มคอร์ด Em , G/Bm, F#m/D, F#m /D, Bm/G, Em, มีสัดส่วนการบรรเลงครั้ง
ล่ะ 4 จังหวะ ใน 1 ห้องเพลงและการบรรเลง 2 คอร์ดที่แตกต่างกันครั้งล่ะ 2 จังหวะภายใน 1 ห้องเพลง ดังปรากฏในห้อง
เพลงที่ 20 – 25 และห้องเพลงที่ 26 – 30 โดยลักษณะการบรรเลงทำนองและคอร์ดในท่อนนี้ เป็นการนำเอาทำนองในห้อง
เพลงที่ 7, 8, 9, และ10, ซึ่งเป็นทำนองของท่อน A; มาจัดเรียงต่อกัน 2 ชุด โดยมีทำนองและคอร์ดที่เชื่อมต่อกันดังปรากฏใน
ห้องเพลงที่ 25 ทีป่ระกอบด้วยโน้ตตัว E, D, B, D, และB, ในขณะที่มีการใช้คอร์ด  F#m,ดังปรากฏในจังหวะที ่3 เพื่อใช้ดำเนิน
ทำนอง และคอร์ดจนถึงห้องที่ 30 จังหวะที่ 1 จบทำนอง เพื่อให้ทำนองในท่อนจบอย่างสมบูรณ์ มีการตัดโน้ตในทำนองออก 
ประกอบด้วยโน้ตตัว  E, E,และ C# คอร์ดที่ใช้ Em,จังหวะที่ 3, 4, (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3.ทำนองและคอร์ดท่อน A: B: 

 ในภาพรวมของลักษณะการเพิ่มสีสันทางคอร์ด (Chord Progressions) เข้าไปในทำนองเพลงโนราโรงครูสมัยใหม่
นั้นอยู่ในระดับบันไดเสียง Em,ประกอบด้วยกลุ่มเสียงหลัก (Minor Scale) ที่แสดงถึงด้านอารมณ์ความเศร้า ความเสียใจ หรือ 
หม่นหมอง และในระดับบันไดเสียงดังกล่าวมีการสลับกับทางคอร์ด (Major Chords) ที่แสดงถึงอารมณ์ที่ให้ความสดใส 
ชัดเจน และความมีชีวิตชีวา การผสมระหว่างทางเดินของคอร์ด Minor และ Major เป็นการช่วยเพิ่มสีสันให้กับทำนอง ช่วยให้
ทำนองมีการเคลื่อนที่ เพิ่มความหลากหลายทางด้านอารมณ์ ด้านทำนองท่อน B: ซึ่งเป็นท่อน Hook ลักษณะเป็นการเน้น
ใจความสำคัญของทำนอง โดยรูปแบบทางเดินของคอร์ดดำเนิน 2 เที่ยวสื่อสารถึงการย้ำใจความสำคัญให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
โครงสร้างการบรรเลงของกลุ่มทางคอร์ดและบันไดเสียงดังกล่าว ท่ีปรากฏอยู่และสามารถพบเห็นได้ในบทเพลงสมัยนิยม
ปัจจุบัน เช่น เพลงน้ำตาจ่าโท, อีสารทรานซิสเตอร์, แค่เกือบ, เรื่องธรรมดา, เป็นต้น  
 3.2.2 การประสานเสียง (Harmony) การประสานเสียงในทำนองเพลงโนราโรงครู จะอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้าง
ทางคอร์ด กฎระเบียบของการประสานเสียง และทางคอร์ด ซึ่งทำนองเพลงโนราโรงครูนั้นเป็นทำนองเก่า ในแบบฉบับดั้งเดิม 
กฎระเบียบการประสานเสยีง และทางคอร์ด บางอย่างอาจต้องมีข้อยกเว้น หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้ พิจารณาความลงตัวของ
บทเพลง และมุ่งเน้นทำนองให้มีความโดนเด่นในท่อนใดท่อนหนึ่ง 
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ก.การประสานเสียงท่อน A: โดยมีทำนองหลัก และคอร์ดท่อน A: จากห้องเพลงที่ 6 – 19 ซึ่งปรากฏการเสียง
ประสานในทำนองท่อนนี้ปรากฏในห้องเพลงที่ 10 – 14 และห้องเพลงที่ 17 – 20 อธิบายห้องเพลงที่11, 12 ทำนองหลักใช้
โน้ตตัว B, A, B, A, B, F#, A, E, D, E, ทำนองประสานเสียงใช้โน้ตตัว D, C#, D, C#, D, A, G, F#, G, โดยใช้คอร์ด G/Bm, 
F#m/D, โน้ตตัวหลัก คือโน้ตตัว G/B, F#/D, เรียกว่าโน้ต Tonic 

ข.การประสานเสียงท่อน B;โดยมีทำนองหลัก และคอร์ดท่อน B; จากห้องเพลงที่ 21 – 31 ซึ่งปรากฏการเสียง
ประสานในทำนองท่อนนี้ปรากฏในห้องเพลงที่ 21 – 31 อธิบายห้องเพลงที่ 24 - 26 ทำนองหลักใช้โน้ตตัว F#,D, E, F#, E, D, 
B, B, B, A, G, F#, A, B, D, B, E, D, B, D, B, ทำนองประสานเสียงใช้โน้ตตัว A, G, A, G, F#, D, F#, E, F#, โดยใช้คอร์ด 
F#m/D, Bm/G, Em/ F#m, โน้ตตัวหลัก คือโน้ตตัว F#, D, B, G, E, F#, เรียกว่าโน้ต Tonic (รูปที่ 4) 

 

รูปที่ 4.ทำนองและการประสานเสียงท่อน B: 
ค.การประสานเสียงเป็นคู่เสียงท่อน A; โดยมีทำนองหลัก และคอร์ดท่อน A; ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 12, 13, 17, 

18, 20 ซึ่งปรากฏเป็นคู่เสียงประสานในทำนอง อธิบายห้องเพลงที่  18, 20 ทำนองหลักใช้โน้ตตัว  F#, D, E, F#, E, D, E, E, 
E, C#ทำนองประสานเสียงใช้โน้ตตัว  A, G, A, G, F#, G, G, G, E, ทำนองประสานเสียงเป็นคู่เสียงใช้โน้ตตัว A/C#  (ห้องเพลงที่ 
18), B/G (ห้องเพลงที่ 20),โดยใช้คอร์ด F#m/D, F#m/D, Em, โน้ตตัวหลัก คือโน้ตตัว F#/D, E เรียกว่าโน้ต Tonic (รูปที่ 5) 

 

รูปที่ 5.ทำนองและการประสานคู่เสียงท่อน A: 
ง. การประสานเสียงเป็นคู่เสียงท่อน B; โดยมีทำนองหลัก และคอร์ดท่อน B; ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 21, 23, 24, 

28, 29 อธิบายห้องเพลงที่ 21, 23, 24 ทำนองหลักใช้โน้ตตัว E, F#, A, F#, A, E, D, E, ทำนองประสานเสียงใช้โน้ตตัว G, A, 
A, G, F#, G, ทำนองประสานเสียงเป็นคู่เสียงใช้โน้ตตัว B/G (ห้องเพลงที่ 21), A/C# (ห้องเพลงที่ 23), โน้ตตัวหลัก คือโน้ตตัว 
E, F#/D, เรียกว่าโน้ต Tonic (รูปที่ 6) 

การพัฒนาทำนองประสานเสียง (Harmony) เข้าไปในทำนอง ทำให้ทำนองมีความเปลี่ยนแปลง และแตกต่างไปจาก
ทำนองเดิม ลักษณะทำนองมีความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของทำนอง คือมีทำนองหลัก ทำนองรอง ลักษณะของแนวทำนอง
กว้างขึ้นสามารถเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนๆ ได้อีกรูปแบบทำนององค์รวมมีความซับซ้อนขึ้น ความมีมิติด้านทำนอง การ

 
 

ทางด้านคอร์ดและทำนองในท่อนนี้มีความไพเราะลงตัว และหากพิจารณาท่อนเช่ือมทำนองและคอร์ดของท่อนนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด ดังปรากฏในห้องเพลงที่ 11 ประกอบด้วยโน้ตตัว B, A, G, Bและ Bโดยใช้คอร์ด Gและ Bm บรรเลงในจังหวะที่ 
1และ 3จากนั้นจึงบรรเลงการดำเนินทำนองและคอร์ดเช่นเดิมตลอดจนจบทำนอง (รูปที่ 3) 

ข.ทำนองท่อน B; ประกอบด้วยกลุ่มคอร์ด Em , G/Bm, F#m/D, F#m /D, Bm/G, Em, มีสัดส่วนการบรรเลงครั้ง
ล่ะ 4 จังหวะ ใน 1 ห้องเพลงและการบรรเลง 2 คอร์ดที่แตกต่างกันครั้งล่ะ 2 จังหวะภายใน 1 ห้องเพลง ดังปรากฏในห้อง
เพลงที่ 20 – 25 และห้องเพลงที่ 26 – 30 โดยลักษณะการบรรเลงทำนองและคอร์ดในท่อนนี้ เป็นการนำเอาทำนองในห้อง
เพลงที่ 7, 8, 9, และ10, ซึ่งเป็นทำนองของท่อน A; มาจัดเรียงต่อกัน 2 ชุด โดยมีทำนองและคอร์ดที่เชื่อมต่อกันดังปรากฏใน
ห้องเพลงที่ 25 ทีป่ระกอบด้วยโน้ตตัว E, D, B, D, และB, ในขณะที่มีการใช้คอร์ด  F#m,ดังปรากฏในจังหวะที ่3 เพื่อใช้ดำเนิน
ทำนอง และคอร์ดจนถึงห้องที่ 30 จังหวะที่ 1 จบทำนอง เพื่อให้ทำนองในท่อนจบอย่างสมบูรณ์ มีการตัดโน้ตในทำนองออก 
ประกอบด้วยโน้ตตัว  E, E,และ C# คอร์ดที่ใช้ Em,จังหวะที่ 3, 4, (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3.ทำนองและคอร์ดท่อน A: B: 

 ในภาพรวมของลักษณะการเพิ่มสีสันทางคอร์ด (Chord Progressions) เข้าไปในทำนองเพลงโนราโรงครูสมัยใหม่
นั้นอยู่ในระดับบันไดเสียง Em,ประกอบด้วยกลุ่มเสียงหลัก (Minor Scale) ที่แสดงถึงด้านอารมณ์ความเศร้า ความเสียใจ หรือ 
หม่นหมอง และในระดับบันไดเสียงดังกล่าวมีการสลับกับทางคอร์ด (Major Chords) ที่แสดงถึงอารมณ์ที่ให้ความสดใส 
ชัดเจน และความมีชีวิตชีวา การผสมระหว่างทางเดินของคอร์ด Minor และ Major เป็นการช่วยเพิ่มสีสันให้กับทำนอง ช่วยให้
ทำนองมีการเคลื่อนที่ เพิ่มความหลากหลายทางด้านอารมณ์ ด้านทำนองท่อน B: ซึ่งเป็นท่อน Hook ลักษณะเป็นการเน้น
ใจความสำคัญของทำนอง โดยรูปแบบทางเดินของคอร์ดดำเนิน 2 เที่ยวสื่อสารถึงการย้ำใจความสำคัญให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
โครงสร้างการบรรเลงของกลุ่มทางคอร์ดและบันไดเสียงดังกล่าว ท่ีปรากฏอยู่และสามารถพบเห็นได้ในบทเพลงสมัยนิยม
ปัจจุบัน เช่น เพลงน้ำตาจ่าโท, อีสารทรานซิสเตอร์, แค่เกือบ, เรื่องธรรมดา, เป็นต้น  
 3.2.2 การประสานเสียง (Harmony) การประสานเสียงในทำนองเพลงโนราโรงครู จะอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้าง
ทางคอร์ด กฎระเบียบของการประสานเสียง และทางคอร์ด ซึ่งทำนองเพลงโนราโรงครูนั้นเป็นทำนองเก่า ในแบบฉบับดั้งเดิม 
กฎระเบียบการประสานเสยีง และทางคอร์ด บางอย่างอาจต้องมีข้อยกเว้น หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้ พิจารณาความลงตัวของ
บทเพลง และมุ่งเน้นทำนองให้มีความโดนเด่นในท่อนใดท่อนหนึ่ง 
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เน้นทำนองหลักท่ีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปใช้สำหรับการบรรเลงกับวงสมัยนิยม หรือการพัฒนาต่อยอดไป
ใช้กับวงประเภทอ่ืนได้ตามความเหมาะสม จากทำนองดั้งเดิมที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีปี่นอกเพียงทำนอง  

 

รูปที่ 6.ทำนองและการประสานคู่เสียงท่อน B: 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบทำนองดนตรีประกอบการแสดงโนราโรงครูโดยใช้องค์ประกอบของดนตรีสากล ซึ่งเป็นการพัฒนา
สร้างสรรค์ทำนองในแบบฉบับดั้งเดิม โดยการเพิ่มทางคอร์ด (Chord Progression) ทำให้ทำนองนั้นมีพื้นหลัง ทำนองนั้นมี
ความกวา้งขึ้นสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบลกัษณะอื่นๆได้ การประสานเสียง (Harmony) รูปแบบทำนองประกอบด้วย 
2 แบบคือทำนองหลัก และทำนองรอง การเพิ่มเสียงประสานทำให้ทำนองมีความน่าสนใจ ช่วยเน้นท่อนทำนองหลัก เน้นท่อน 
Hook ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การประดับตกแต่งทำนอง (Ornament) ทำให้ทำนองมีความไพเราะยิ่งขึ้น สร้างความรู้สึก
เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ในทำนอง เช่น ทำนองเศร้าก็เศร้ามากยิ่งข้ึน ทำนองสนุกก็สนุกมากเป็นต้น 

รูปแบบทำนองจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของทำนอง ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อความลงตัวในทำนองตาม
แบบฉบับดนตรีสากล เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ให้กับทำนองในรูปแบบดั้งเดิมสู่ความเป็นสากล สามารถเพิ่มเติมสีสันทางด้าน
ดนตรีให้กับทำนองในรูปแบต่างๆ  ใช้บรรเลงกับวงดนตรีสมัยนิยม ประกอบด้วยเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์  (Guitar) คีย์บอร์ด 
(Keyboard) กีตาร์เบส (Bass) กลองชุด (drum set) เพื่อการนำเสนอ และสามารถนำทำนองไปพัฒนาต่อยอดใช้บรรเลงในวง
ลักษณะอื่นๆได้ต่อไป อนึ่งการพัฒนาทางด้านทำนองเพื่อเป็นการยกระดับดนตรีประกอบการแสดงโนราโรงครูสู่มาตรฐาน
ระดับสากลสอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (มรดกทางภูมปัญญาทางวัฒนธรรม) องค์การ
ยูเนสโก (unesco) 
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เน้นทำนองหลักท่ีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปใช้สำหรับการบรรเลงกับวงสมัยนิยม หรือการพัฒนาต่อยอดไป
ใช้กับวงประเภทอ่ืนได้ตามความเหมาะสม จากทำนองดั้งเดิมที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีปี่นอกเพียงทำนอง  

 

รูปที่ 6.ทำนองและการประสานคู่เสียงท่อน B: 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบทำนองดนตรีประกอบการแสดงโนราโรงครูโดยใช้องค์ประกอบของดนตรีสากล ซึ่งเป็นการพัฒนา
สร้างสรรค์ทำนองในแบบฉบับด้ังเดิม โดยการเพิ่มทางคอร์ด (Chord Progression) ทำให้ทำนองนั้นมีพื้นหลัง ทำนองนั้นมี
ความกวา้งขึ้นสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบลกัษณะอื่นๆได้ การประสานเสียง (Harmony) รูปแบบทำนองประกอบด้วย 
2 แบบคือทำนองหลัก และทำนองรอง การเพิ่มเสียงประสานทำให้ทำนองมีความน่าสนใจ ช่วยเน้นท่อนทำนองหลัก เน้นท่อน 
Hook ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การประดับตกแต่งทำนอง (Ornament) ทำให้ทำนองมีความไพเราะยิ่งขึ้น สร้างความรู้สึก
เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ในทำนอง เช่น ทำนองเศร้าก็เศร้ามากยิ่งข้ึน ทำนองสนุกก็สนุกมากเป็นต้น 

รูปแบบทำนองจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของทำนอง ซึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อความลงตัวในทำนองตาม
แบบฉบับดนตรีสากล เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์ให้กับทำนองในรูปแบบดั้งเดิมสู่ความเป็นสากล สามารถเพิ่มเติมสีสันทางด้าน
ดนตรีให้กับทำนองในรูปแบต่างๆ  ใช้บรรเลงกับวงดนตรีสมัยนิยม ประกอบด้วยเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์  (Guitar) คีย์บอร์ด 
(Keyboard) กีตาร์เบส (Bass) กลองชุด (drum set) เพื่อการนำเสนอ และสามารถนำทำนองไปพัฒนาต่อยอดใช้บรรเลงในวง
ลักษณะอื่นๆได้ต่อไป อนึ่งการพัฒนาทางด้านทำนองเพื่อเป็นการยกระดับดนตรีประกอบการแสดงโนราโรงครูสู่มาตรฐาน
ระดับสากลสอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (มรดกทางภูมปัญญาทางวัฒนธรรม) องค์การ
ยูเนสโก (unesco) 
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ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 

นภท์ชนก ขวัญสง่า1 นวัทตกร อุมาศิลป์2 และชไมพร มิตินันท์วงศ์3 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งทอเส้นใยจากต้นดาหลาที่เหลือทิ้ง เพื่อไปสู่
กระบวนการออกแบบและแปรรูปร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดสงขลา ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับขยะทางการเกษตรต้นดาหลาและสร้างคุณค่าแก่วัสดุในชุมชน โดยท าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ด้วยการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ประกอบการและนักออกแบบด้านสิ่งทอ พบว่า เส้น
ใยดาหลาจากล าต้นมีเน้ือเหนียวและยาว เมื่อตีใยแล้วจะกระด้างและขาดง่าย จึงน าเส้นใยดาหลาไปตีเกลียวร่วมกับใยฝ้าย 
อัตราส่วนดาหลากับฝ้าย 15:85 ใยฝ้ายช่วยให้นุ่มและยืดหยุ่นขึ้น การสกัดสีจากกลีบดอกดาหลาปั่นกับน้ าอัตราส่วน 1:1 น าน้ าสีที่
ได้ต้มผสมเกลือ 200 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ส่วนเส้นใยจะต้องแช่ด้วยสารช่วยติดสีก่อนและหลังย้อม 15 นาที โดยเส้นใยฝ้ายแช่น้ าจาก
ใบฝร่ัง เส้นใยไหมแช่น้ าจากมะขามเปียก น าไปต้มกับน้ าสีที่สกัดไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แช่สารช่วยติดสีอีกคร้ังจึงล้างน้ าและตากให้
แห้ง เส้นใยดาหลาที่ตีเกลียวแล้วจะมีเน้ือหนาเหมาะแก่การท าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างสรรค์สิ่ งทอร่วมกับวัสดุ
เหลือใช้คือไม้ตาลโตนดและเศษยางพารา ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย เก้าอี้ โคมไฟจากผ้าทอดาหลา
และไม้ตาลโตนด  ไส้หมอนรองน่ังจากเศษยางพาราผสมใยดาหลาแห้ง  เสื้อผ้า  กระเป๋าและรองเท้า 
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FASHION LIFESTYLE PRODUCTS FROM DEVELOPING ETLINGERA ELATIOR FIBER 
 

Noptchanok Kwansanga1 Nawatthakorn Umasin2 and Chamaiporn Mitinunwong3 

Abstract 

  The objective of this research article was to determine the guidelines for creating textile innovation 
from the surplus Etlingera elatior to use in the design and processing process together with the waste material 
in Songkhla Province in the form of fashion lifestyle products to increase the value of Etlingera elatior, which is 
the agricultural waste, and create the value to the material in community, by conducting qualitative research 
By creating research tools using questionnaires and interviews with experts. Stakeholders A group of textile 
entrepreneurs and designers. Research results indicated that Etlingera elatior fiber obtained from the stem was 
tough and long. The fiber is hit, it will be hard and easily broken. For this reason, the Etlingera elatior fiber was 
twisted with cotton at a ratio of 15:85. Cotton helped to soften the touch and maximize flexibility. For color 
extraction from the Etlingera elatior flower’s petals, blended the petals with water at the ratio of 1:1 and boiled 
one liter of water with 200 g. of salt. Before dyeing, soak the fiber in the mordant for 15 minutes. Soaked the 
cotton in the guava leaf water and silk in tamarind paste before boiling them with the extracted color water for 
one hour. Soaked them in the mordant again before washing with water and let it dry. As a result, the Etlingera 
elatior fiber was thick and suitable for making the house decoration products or furniture. In which the researcher 
has created textiles with waste materials, namely palm and rubber waste. In the form of fashion lifestyle 
products, consisting of chairs, lamps made of Etlingera elatior fabric and palm wood, cushions made from rubber 
scraps mixed with dried Etlingera elatior fiber, clothes, bags, and shoes. 

Keywords :  Product Development, Fashion Lifestyle, Textile Innovation, Etlingera elatior fiber 
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บทน า 
 ท่ามกลางกระแสอนุรักษ์นิยมสิ่งแวดล้อมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก าลังได้รับความสนใจ ปัจจัยเหตุหน่ึงเกิดจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีวงจรการผลิตขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เช่น การใช้สีสังเคราะห์ สารเคมี
อันตรายส่งผลต่อการสร้างภาวะโลกร้อน เกิดสารเคมีตกค้างไม่สามารถย่อยสลายได้และท าลายสิ่งแวดล้อม สารเคมีส่งผลเสียและ
สร้างความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เสาวนีย์ อารีจงเจริญ และคณะ, 2556) ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญ 
ท าให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วโลก ตระหนักถึงคุณค่า การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอซ่ึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งเพื่อพัฒนา
สิ่งทอสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2564) ทั้งน้ีกระแสตลาดโลกกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดฝั่งเอเชียและยุโรปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแม้ภาพรวมการตลาดทั่วโลก
ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ กลับสวนทางกับภาพการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออก
ประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลง JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ท าให้การส่งออกของกลุ่มสิ่งทอไทยมีภาษี
เป็นศูนย์ เกิดการส่งออกเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นจะนิยมสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาก และเห็นได้ว่ามีการส่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักออกแบบ เพื่อเข้ามาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการผลิตสิ่งทอ การป่ันเส้นใย
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยให้ตรงตามแนวโน้มกระแสความต้องการของตลาดญี่ปุ่น (ดรุณี แวเด็ง , 2561) ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นซ่ึงเร่ิมให้ความสนใจกับการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่า การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ดูดีขึ้นได้ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ชุลีกร เทพบุรี และคณะ, 2562) ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซ้ือกลับเป็นของฝาก เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ด้วยประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมาพักผ่อนด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตในท้องถิ่น (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และกัญญากาญจน์ ไซเออร์ส, 2559) ด้านการ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตร เช่น ปอ สัปปะรด บัว 
ผักตบชวา ใยมะพร้าว ข่า กล้วยและต้นตาลโตนดซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน จังหวัดสงขลา เป็นต้น (มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน, 
2563) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดจากกระบวนการผลิต การเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบธรรมชาติใน
ท้องถิ่น พืชเศรษฐกิจและวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนเกษตร เพื่อน ามาประยุกต์การออกแบบร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสิ่งทอยั่งยืน (กัญจิรา ส่งไพศาล, 2563) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบขึ้นจากต้นทุนทางทรัพยากร ทางภูมิปัญญาความคิดของท้องถิ่น ต้องค านึงถึงกระบวนการผลิต หน้าตาสินค้าที่ตอบโจทย์
กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ บรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน การขนส่งสินค้าที่ดีให้ถึงมือลูกค้าราบร่ืน
จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) โดยเฉพาะเส้นใยจากวัสดุทางธรรมชาติ และการพัฒนา
เส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเพิ่มมูลค่าและการสร้างโอกาสใหม่ตามแนวทางของทฤษฎีของ
การน าของเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ “Upcycling” (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คุ้มค่า ลดจ านวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการออกแบบเพื่อความย่ังยืน “Sustainable Design” (สุ
วิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2554) หน่ึงในงานวิจัยทางด้านวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการน ามาพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสิ่งทออีกหน่ึง
ผลงานคือการพัฒนาเส้นใยดาหลา ด้วยกระบวนการป่ันเส้นด้ายเส้นใยสั้นระบบอุตสาหกรรม (พิทักษ์ อุปัญญ์ และคณะ, 2563) การ
ย้อมน าสีจากพืชที่มีในท้องถิ่น มาผ่านกระบวนการสกัด การต้มเพื่อสกัดน้ าสีจากพืชน้ันมาย้อมลงบนเส้นไหม เส้นฝ้ายแล้วจึงน ามาทอ
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เป็นผืนผ้า (ปิยาภรณ์ ประทุมมา และคณะ, 2559) เน่ืองจากดาหลาเป็นพืชที่พบมาก ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดสงขลา ต้นดอก
ดาหลาเป็นพืชเกษตรท้องถิ่นที่มีจ านวนมาก คนในชุมชนนิยมตัดดอกเพื่อน ามาใช้ประกอบอาหารและตกแต่งเพื่อความสวยงาม (สุรวิช 
วรรณไกรโรจน์, 2563)  ซ่ึงจากการศึกษาข้อมูลทางวรรณกรรม และส ารวจชุมชนเบ้ืองต้นพบว่า ส่วนของล าต้น ก้านดอกและใบใน
ชุมชนจังหวัดสงขลาเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเกษตรกรจะทิ้งไว้ในแปลงและไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์หลังจากตัดดอกจ าหน่าย (ดา
ริกา ดาวจันอัด และคณะ, 2558) ทั้งน้ีปัจจุบันแนวโน้มแฟชั่นด้านผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เกิดจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นก าลังเป็นที่
นิยม โดยผสมผสานนวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์ไทย ให้มีอัตลักษณ์เพื่อเฉพาะตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่ม
ผู้บริโภค 
 ผู้วิจัยจึงต้องการน าพืชเหลือทิ้งทางการเกษตรต้นดาหลาซึ่งมีเหลืออยู่เป็นจ านวนมากในจังหวัดสงขลา ให้สามารถน ามาใช้
อย่างคุ้มค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน ตามแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความย่ังยืน“Sustainable Design”
และแนวคิดขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลา จังหวัดสงขลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นดาหลาในจังหวัดสงขลา 
  1) ศึกษากระบวนผลิตเส้นใยดาหลาและสิ่งทอธรรมชาติ 
  2) ศึกษากลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากสิ่งทอธรรมชาติ 
  3) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
    3.1) การออกแบบและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) 
    3.2) แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) 
 2. สร้างเคร่ืองมือวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) ส าหรับนักวิจัยการเกษตร จ านวน 1 คน กลุ่มเกษตรดา
หลา อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 3 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบด้านสิ่งทอ จ านวน 4 คน 
2) การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Unstructured interview) ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย กรมการ
พัฒนาชุมชนสงขลา จ านวน 2 คน เพื่อหาแนวทางความต้องการและทิศทางของรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตล์ 

3) ประเด็นค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา จ านวน 2 คน กลุ่มอัสลัมโบทานิค จ านวน 3 คนกลุ่มแปรรูปไม้
ตาลโตนด ต.ท่าหิน จ านวน 2 คน และกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน จ านวน 2 คน  
4) วิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง และประเด็นค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 

บทน า 
 ท่ามกลางกระแสอนุรักษ์นิยมสิ่งแวดล้อมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก าลังได้รับความสนใจ ปัจจัยเหตุหน่ึงเกิดจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีวงจรการผลิตขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เช่น การใช้สีสังเคราะห์ สารเคมี
อันตรายส่งผลต่อการสร้างภาวะโลกร้อน เกิดสารเคมีตกค้างไม่สามารถย่อยสลายได้และท าลายสิ่งแวดล้อม สารเคมีส่งผลเสียและ
สร้างความไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เสาวนีย์ อารีจงเจริญ และคณะ, 2556) ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญ 
ท าให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วโลก ตระหนักถึงคุณค่า การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอซ่ึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งเพื่อพัฒนา
สิ่งทอสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2564) ทั้งน้ีกระแสตลาดโลกกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดฝั่งเอเชียและยุโรปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแม้ภาพรวมการตลาดทั่วโลก
ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ กลับสวนทางกับภาพการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออก
ประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลง JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ท าให้การส่งออกของกลุ่มสิ่งทอไทยมีภาษี
เป็นศูนย์ เกิดการส่งออกเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นจะนิยมสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาก และเห็นได้ว่ามีการส่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักออกแบบ เพื่อเข้ามาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการผลิตสิ่งทอ การป่ันเส้นใย
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยให้ตรงตามแนวโน้มกระแสความต้องการของตลาดญี่ปุ่น (ดรุณี แวเด็ง , 2561) ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นซ่ึงเร่ิมให้ความสนใจกับการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่า การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ดูดีขึ้นได้ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ชุลีกร เทพบุรี และคณะ, 2562) ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซ้ือกลับเป็นของฝาก เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ด้วยประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมาพักผ่อนด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตในท้องถิ่น (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และกัญญากาญจน์ ไซเออร์ส, 2559) ด้านการ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตร เช่น ปอ สัปปะรด บัว 
ผักตบชวา ใยมะพร้าว ข่า กล้วยและต้นตาลโตนดซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน จังหวัดสงขลา เป็นต้น (มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน, 
2563) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดจากกระบวนการผลิต การเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบธรรมชาติใน
ท้องถิ่น พืชเศรษฐกิจและวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนเกษตร เพื่อน ามาประยุกต์การออกแบบร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสิ่งทอยั่งยืน (กัญจิรา ส่งไพศาล, 2563) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบขึ้นจากต้นทุนทางทรัพยากร ทางภูมิปัญญาความคิดของท้องถิ่น ต้องค านึงถึงกระบวนการผลิต หน้าตาสินค้าที่ตอบโจทย์
กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ บรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน การขนส่งสินค้าที่ดีให้ถึงมือลูกค้าราบร่ืน
จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) โดยเฉพาะเส้นใยจากวัสดุทางธรรมชาติ และการพัฒนา
เส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเพิ่มมูลค่าและการสร้างโอกาสใหม่ตามแนวทางของทฤษฎีของ
การน าของเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ “Upcycling” (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คุ้มค่า ลดจ านวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการออกแบบเพื่อความย่ังยืน “Sustainable Design” (สุ
วิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2554) หน่ึงในงานวิจัยทางด้านวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการน ามาพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสิ่งทออีกหน่ึง
ผลงานคือการพัฒนาเส้นใยดาหลา ด้วยกระบวนการป่ันเส้นด้ายเส้นใยสั้นระบบอุตสาหกรรม (พิทักษ์ อุปัญญ์ และคณะ, 2563) การ
ย้อมน าสีจากพืชที่มีในท้องถิ่น มาผ่านกระบวนการสกัด การต้มเพื่อสกัดน้ าสีจากพืชน้ันมาย้อมลงบนเส้นไหม เส้นฝ้ายแล้วจึงน ามาทอ
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 3. ศึกษาและการวิเคราะห์การสร้างผลิตภัณฑ์เส้นใยจากต้นดาหลา 
1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) และแนวคิดขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste) 

  2) ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลา 
  3) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบ 
 4. การสรุปผลผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลาของสงขลา 
  1) การพัฒนาเส้นใยดาหลาสู่เส้นด้ายทอ 
  2) สีย้อมจากดอกดาหลา 
  3) ออกแบบลวดลายและการทอ 
  4) วัสดุเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ไม้ตาลโตนด เศษยางพารา 
 5. การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เส้นใยต้นดาหลา 
  1) ภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2) ผลิตภัณฑ์จริง 
 6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวความคิด 

 
กรอบแนวความคิดเคร่ืองมือในการน าไปสู่การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ซ่ึงประกอบไปด้วย 

 1) กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขยะทางการเกษตรสู่การพัฒนาเพื่อเป็นเส้นใยสิ่งทอ เลือกกลุ่มเกษตรกรปลูก
ต้นดาหลา เน่ืองจากดอกถูกน าไปจ าหน่ายแต่ยังคงเหลือทิ้งในส่วน ของล าต้นและใบ 
 2) กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางด้านการออกแบบและทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา  

3) กรอบความคิดในการศึกษาสีสกัดจากดอกดาหลา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้องค์ประกอบ ทุกส่วนของดาหลา เพื่อ
สร้างคอลเลคชั่นและเรื่องราวในทิศทางเดียวกัน 
4) กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นสากล ได้แก่ลักษณะของรูปแบบเสื้อผ้าการตกแต่ง วัสดุ สี เป็นต้น 
เพื่อให้มีความทันสมัยต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 
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ผลการวิจัย 

 ผลจากการลงพื้นที่ส ารวจ พบว่าพื้นที่จังหวัดสงขลามีกลุ่มเกษตรกรมุสลิม ที่เพาะปลูกต้นดาหลาเป็นจ านวนมาก และได้
น าต้นดาหลาและก้านดอกมาแปรรูปเส้นใย โดยการออกแบบร่วมกับวัสดุพื้นถิ่นที่เหลือใช้ได้แก่ เศษไม้ตาลโตนด เศษยางพาราจาก
การแปรรูปหมอน พัฒนาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์กลุ่มประเภทของตกแต่งบ้านเคร่ืองเรือนประกอบด้วย เก้าอี้ 
โคมไฟ เสื้อผ้าและรองเท้า โดยผ้าทอจากเส้นด้ายที่ป่ันจะมีเน้ือผ้าหนาและกระด้างเหมาะกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน โดย
น าไม้ตาลโตนดที่เหลือใช้และเศษยางพาราที่เหลือจากการแปรรูปหมอน รวมทั้งเส้นใยดาหลาแห้ง จึงสร้างสรรค์ผ้าทอกับวัสดุไม้
ตาลโตนดเป็นเก้าอี้ และไส้หมอนรองน่ังและพนักพิงเป็นเศษยางพาราผสมใยดาหลาแห้งเพื่อไม่ให้เกิดการยุบตัว และกระเป๋าตาม
แนวทางทฤษฎี “Upcycling” ที่เป็นการน าของเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ชุมชนเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดชุมชนย่ังยืน ตามแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
“Sustainable Design” ทั้งน้ียังเป็นการต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์  

  
ภาพท่ี 2 ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกต้นดาหลา นักวิจัยการเกษตร 

 

 
          ภาพท่ี 3 ภาพกลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา             ภาพท่ี 4 กลุ่มอัสลัมโบทานิค 

 3. ศึกษาและการวิเคราะห์การสร้างผลิตภัณฑ์เส้นใยจากต้นดาหลา 
1) ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) และแนวคิดขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste) 

  2) ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลา 
  3) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบ 
 4. การสรุปผลผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลาของสงขลา 
  1) การพัฒนาเส้นใยดาหลาสู่เส้นด้ายทอ 
  2) สีย้อมจากดอกดาหลา 
  3) ออกแบบลวดลายและการทอ 
  4) วัสดุเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ไม้ตาลโตนด เศษยางพารา 
 5. การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เส้นใยต้นดาหลา 
  1) ภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2) ผลิตภัณฑ์จริง 
 6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ภาพท่ี 1 ภาพกรอบแนวความคิด 

 
กรอบแนวความคิดเคร่ืองมือในการน าไปสู่การวิเคราะห์  สังเคราะห์  ซ่ึงประกอบไปด้วย 

 1) กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขยะทางการเกษตรสู่การพัฒนาเพื่อเป็นเส้นใยสิ่งทอ เลือกกลุ่มเกษตรกรปลูก
ต้นดาหลา เน่ืองจากดอกถูกน าไปจ าหน่ายแต่ยังคงเหลือทิ้งในส่วน ของล าต้นและใบ 
 2) กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางด้านการออกแบบและทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับสิ่งทอจากเส้นใยดาหลา  

3) กรอบความคิดในการศึกษาสีสกัดจากดอกดาหลา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้องค์ประกอบ ทุกส่วนของดาหลา เพื่อ
สร้างคอลเลคชั่นและเรื่องราวในทิศทางเดียวกัน 
4) กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลแนวโน้มแฟชั่นสากล ได้แก่ลักษณะของรูปแบบเส้ือผ้าการตกแต่ง วัสดุ สี เป็นต้น 
เพื่อให้มีความทันสมัยต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ 
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ภาพท่ี 5 กลุ่มแปรรูปไม้ตาลโตนด ต.ท่าหิน  ภาพท่ี 6 ภาพกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน 

  
 1. การแปรรูปเส้นใยจากต้นดาหลา โดยน าล าต้น หรือก้านดอก เข้าสู่เคร่ืองนวดเพื่อเป็นการยืดล าต้นและท าให้ล าต้นมี
ความนุ่มรวมทั้งเส้นใยภายในนุ่มเหมาะต่อการน าไปรีดและตีเพื่อให้เกิดเส้นใย เม่ือผ่านกระบวนการรีดแล้ว น าเส้นใยที่ตีมาสะบัด
เพื่อให้เส้นใยกับผงของต้นแยกจากกัน น าไปตากแดด 2-3 วันให้แห้งสนิท เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการตีเกลียวเส้นด้ายด้วยระบบ
อุตสาหกรรมการป่ันด้ายเส้นใยส้ัน ทั้งน้ีมีเส้นใยฝ้ายเป็นตัวน าเพื่อให้เส้นใยดาหลาสามารถเกาะผสานได้ดี ท าให้เส้นด้ายที่ได้มี
ลักษณะเป็นเส้นด้ายผสม หรือในปัจจุบันอาจเรียกว่าเส้นด้ายเทคนิค หรือเส้นด้ายทางเลือก โดยมีอัตราส่วน ฝ้าย 85 % ดาหลา 
15%  
 
 

 
 ภาพท่ี 7 ภาพการแปรรูปต้นดาหลา 
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         ภาพท่ี 8 ภาพเส้นด้ายดาหลาตีเกลียว             ภาพท่ี 9 ภาพผ้าทอยกดอกจากเส้นด้ายดาหลา 

 
 2. กรรมวิธีการสกัดสี โดยใช้เฉพาะกลีบดอกดาหลา ป่ันกับน้ า ในอัตราส่วนกลีบดอก 1:1 กรองด้วยผ้าขาว แล้วน าน้ าสีไป
ต้ม พอน้ าเดือดใส่เกลือ 200 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร เพื่อท าให้สีซึมเข้าเส้นด้ายได้ดี ก่อนน าเส้นด้ายต่างๆ ลงย้อมต้องท าแช่สารช่วยติด 
โดยเส้นใยฝ้ายต้องใช้สารรสฝาดคือใบฝร่ัง เส้นใยไหมใช้สารรสเปร้ียวคือมะขามเปียก แช่ 15 นาที แล้วน าเส้นด้ายไปต้มกับน้ าสีที่
สกัดไว้ 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วน าเส้นด้ายมากลับมาแช่สารช่วยเดิม 15 นาทีเพื่อคงสี แล้วล้างน้ าสะอาดตากในที่ร่ม เส้นด้ายไหมและ
เส้นฝ้ายที่ย้อมสีเสร็จน าไปตีเกลียวร่วมกับเส้นด้ายดาหลาปั่นมือด้วยไนป่ันด้าย ส าหรับท าเส้นด้ายพุ่ง  

        
ภาพท่ี 10 ภาพกลีบดอกดาหลารอป่ัน                      ภาพท่ี 11 การป่ันดอกคัดแยกน้ าสี 

                       
ภาพท่ี 12 ภาพกรองน้ าสีดาหลาด้วยผ้าขาว                 ภาพท่ี 13 ภาพน้ าสีดาหลาต้มให้เดือด 

 

                  
         ภาพท่ี 14 ภาพน้ าสีดาหลาผสมสารขั้นต้น          ภาพท่ี 15 ภาพน าเส้นด้ายดาหลา, เส้นไหมย้อมสีดาหลา 

  

          
ภาพท่ี 5 กลุ่มแปรรูปไม้ตาลโตนด ต.ท่าหิน  ภาพท่ี 6 ภาพกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน 

  
 1. การแปรรูปเส้นใยจากต้นดาหลา โดยน าล าต้น หรือก้านดอก เข้าสู่เคร่ืองนวดเพื่อเป็นการยืดล าต้นและท าให้ล าต้นมี
ความนุ่มรวมทั้งเส้นใยภายในนุ่มเหมาะต่อการน าไปรีดและตีเพื่อให้เกิดเส้นใย เมื่อผ่านกระบวนการรีดแล้ว น าเส้นใยที่ตีมาสะบัด
เพื่อให้เส้นใยกับผงของต้นแยกจากกัน น าไปตากแดด 2-3 วันให้แห้งสนิท เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการตีเกลียวเส้นด้ายด้วยระบบ
อุตสาหกรรมการป่ันด้ายเส้นใยสั้น ทั้งน้ีมีเส้นใยฝ้ายเป็นตัวน าเพื่อให้เส้นใยดาหลาสามารถเกาะผสานได้ดี ท าให้เส้นด้ายที่ได้มี
ลักษณะเป็นเส้นด้ายผสม หรือในปัจจุบันอาจเรียกว่าเส้นด้ายเทคนิค หรือเส้นด้ายทางเลือก โดยมีอัตราส่วน ฝ้าย 85 % ดาหลา 
15%  
 
 

 
 ภาพท่ี 7 ภาพการแปรรูปต้นดาหลา 
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 3. การออกแบบลวดลายและการทอ โดยออกแบบลวดลายในลักษณะการท ามัดหม่ีและทอยกดอกทั้งผืน โดยการ
ออกแบบลวดลายส าหรับตะกอของกี่ทอผ้า ซ่ึงในการน้ีผู้วิจัยต้องการน าเสนอรูปแบบของสิ่งทอที่แตกต่างไปจากสินค้าทั่วไป 
(Innovation) ซ่ึงมีหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) และหน้าที่การใช้งาน (Function) ที่สะท้อน
ความเป็นเร่ืองราวของงานวิจัยดอกดาหลา โดยใช้ภาพร่างการออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลวดลายที่แสดงเร่ืองราว
ของดอกดาหลา ซ่ึงท าให้เห็นลวดลายภาพรวมผืนผ้าและเป็นลวดลายที่เหมาะสมกับการทอยกตะกอเป็นลวดลายการยกดอก แรง
บันดาลใจในการออกแบบลวดลายจึงเป็นเร่ืองราวของดาหลาและลวดลายมีการใช้กี่ทอมือแบบกระตุก 2-8 ตะกอ ใช้เทคนิคการ
สลับขาเหยียบ เส้นด้ายยืนเป็นไหม ด้ายพุ่งเส้นด้ายไหมย้อมสีดอกดาหลา 
 
 ตารางที่ 1 ผลการออกแบบลายผ้าและการทอ 

ภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริง 

 
ลายผ้า 

 
ผ้าทอยกดอกจากเส้นใยดาหลา 

 
 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ผลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 

[]
20%

เส้ือผ้า
18%

กระเป๋า
13%รองเท้า

12%

เก้าอี้
14%

โคมไฟ
12%

เบาะรองนั่ง
12%

อื่นๆ
5%

ผลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์

ผ้าผืน เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า
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ภาพท่ี 17 ภาพผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 
 

 3. การออกแบบลวดลายและการทอ โดยออกแบบลวดลายในลักษณะการท ามัดหมี่และทอยกดอกทั้งผืน โดยการ
ออกแบบลวดลายส าหรับตะกอของกี่ทอผ้า ซ่ึงในการน้ีผู้วิจัยต้องการน าเสนอรูปแบบของสิ่งทอที่แตกต่างไปจากสินค้าทั่วไป 
(Innovation) ซ่ึงมีหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) และหน้าที่การใช้งาน (Function) ที่สะท้อน
ความเป็นเร่ืองราวของงานวิจัยดอกดาหลา โดยใช้ภาพร่างการออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลวดลายที่แสดงเร่ืองราว
ของดอกดาหลา ซ่ึงท าให้เห็นลวดลายภาพรวมผืนผ้าและเป็นลวดลายที่เหมาะสมกับการทอยกตะกอเป็นลวดลายการยกดอก แรง
บันดาลใจในการออกแบบลวดลายจึงเป็นเร่ืองราวของดาหลาและลวดลายมีการใช้กี่ทอมือแบบกระตุก 2-8 ตะกอ ใช้เทคนิคการ
สลับขาเหยียบ เส้นด้ายยืนเป็นไหม ด้ายพุ่งเส้นด้ายไหมย้อมสีดอกดาหลา 
 
 ตารางที่ 1 ผลการออกแบบลายผ้าและการทอ 

ภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริง 

 
ลายผ้า 

 
ผ้าทอยกดอกจากเส้นใยดาหลา 

 
 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ผลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 

[]
20%

เส้ือผ้า
18%

กระเป๋า
13%รองเท้า

12%

เก้าอี้
14%

โคมไฟ
12%

เบาะรองนั่ง
12%

อื่นๆ
5%

ผลจากแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์

ผ้าผืน เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า
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อภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นดาหลา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิด
กระบวนการผลิต การเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นจากพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้สามารถ
น ามาใช้อย่างคุ้มค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน ตามแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความย่ังยืน “Sustainable 
Design” และแนวคิดขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซ่ึงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต้อง
ตอบสนองผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุในลักษณะของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเฉพาะตนเอง (Original Design Management : ODM) (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,  2561) โดยในงานวิจัยได้
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกับการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดสงขลา จ านวน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. เบาะรองน่ัง วัสดุหลัก 
คือ ผ้าดาหลาทอยก ดอกที่พัฒนาเป็นเส้นด้ายดาหลาและเศษยางพาราเหลือใช้น ามาท าเป็นไส้เบาะรองน่ัง 2. รองเท้า วัสดุหลักคือ
ผ้าดาหลาทอยกดอก ส้นรองเท้าท าจากไม้ตาลโตนด 3. เก้าอี้ ฐานท าจากไม้ตาลโตนด พนักพิงบุด้วยผ้าดาหลาทอยกดอก 4. โคมไฟ 
ฐานท าจากไม้ตาลโตนด ตัวโคมไฟบุด้วยผ้าดาหลาทอยกดอก ทั้งน้ีในงานวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่กล่าวถึงการน าสิ่งของเหลือใช้ วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้แล้วมาผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือการน าล าต้นดาหลาไปแปรสภาพเป็นเส้นใยแต่ทั้งน้ี ด้วยคุณสมบัติของดอกดาหลาที่ถูกจ าหน่ายส่วนใหญ่น าไป
ประกอบอาหาร หรือตกแต่งสถานที่ แต่ส่วนดอกดาหลายังสามารถน ามาสกัดสีเพื่อย้อมเส้นไหมได้อีกด้วย สุดท้ายแล้วทุกชิ้นส่วนได้
ถูกน ามาใช้อย่างคุ้มค่าจนไม่เหลือทิ้ง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้กับเกษตรกรที่ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชน จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ บุตรชีวัน ซ่ึงกล่าวว่า การสร้างความได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องน าเอานวัตกรรมมาประกอบร่วมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะท าให้
เกิดการยกระดับสินค้าในกับคนในชุมชนจังหวัดสงขลา (ไพโรจน์ บุตรชีวัน, 2559)  
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลา โดยการเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นพืช
เศรษฐกิจเหลือใช้ในทางการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นใยดาหลาทอ
ร่วมกับเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย เน้ือผ้าทอที่ได้มีเน้ือค่อนข้างหนา มีความหยาบ และมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ จึงเหมาะการท าผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน หรือเคร่ืองแต่งกายที่ต้องการความทรงตัวอยู่ทรง สีของเน้ือผ้าที่ได้ให้สีชมพูนวลจากการย้อมสีของกลีบดอกดาหลา 
ทั้งน้ีการสกัดสีของดอกดาหลาควรใช้ดอกดาหลาที่เก็บในช่วงหน้าร้อนเพราะจะท าให้ได้สีของดอกดาหลามีความเข้มดีที่สุด ไม่ชุ่มน้ า 
ทั้งน้ียังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกับการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย ไม้ตาลโตนด และ
เศษยางพารา  เป็นการสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุกลับมามีค่าและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดชุมชนย่ังยืน เป็น
การต่อยอดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นดาหลา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิด
กระบวนการผลิต การเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นจากพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้สามารถ
น ามาใช้อย่างคุ้มค่าและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน ตามแนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความย่ังยืน “Sustainable 
Design” และแนวคิดขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซ่ึงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต้อง
ตอบสนองผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุในลักษณะของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเฉพาะตนเอง (Original Design Management : ODM) (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,  2561) โดยในงานวิจัยได้
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกับการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดสงขลา จ านวน 4 รูปแบบ ดังน้ี 1. เบาะรองน่ัง วัสดุหลัก 
คือ ผ้าดาหลาทอยก ดอกที่พัฒนาเป็นเส้นด้ายดาหลาและเศษยางพาราเหลือใช้น ามาท าเป็นไส้เบาะรองน่ัง 2. รองเท้า วัสดุหลักคือ
ผ้าดาหลาทอยกดอก ส้นรองเท้าท าจากไม้ตาลโตนด 3. เก้าอี้ ฐานท าจากไม้ตาลโตนด พนักพิงบุด้วยผ้าดาหลาทอยกดอก 4. โคมไฟ 
ฐานท าจากไม้ตาลโตนด ตัวโคมไฟบุด้วยผ้าดาหลาทอยกดอก ทั้งน้ีในงานวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่กล่าวถึงการน าสิ่งของเหลือใช้ วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้แล้วมาผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือการน าล าต้นดาหลาไปแปรสภาพเป็นเส้นใยแต่ทั้งน้ี ด้วยคุณสมบัติของดอกดาหลาที่ถูกจ าหน่ายส่วนใหญ่น าไป
ประกอบอาหาร หรือตกแต่งสถานที่ แต่ส่วนดอกดาหลายังสามารถน ามาสกัดสีเพื่อย้อมเส้นไหมได้อีกด้วย สุดท้ายแล้วทุกชิ้นส่วนได้
ถูกน ามาใช้อย่างคุ้มค่าจนไม่เหลือทิ้ง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้กับเกษตรกรที่ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชน จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ บุตรชีวัน ซ่ึงกล่าวว่า การสร้างความได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องน าเอานวัตกรรมมาประกอบร่วมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะท าให้
เกิดการยกระดับสินค้าในกับคนในชุมชนจังหวัดสงขลา (ไพโรจน์ บุตรชีวัน, 2559)  
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากเส้นใยดาหลา โดยการเลือกใช้ต้นทุนวัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นพืช
เศรษฐกิจเหลือใช้ในทางการเกษตรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นใยดาหลาทอ
ร่วมกับเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย เน้ือผ้าทอที่ได้มีเน้ือค่อนข้างหนา มีความหยาบ และมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ จึงเหมาะการท าผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน หรือเคร่ืองแต่งกายที่ต้องการความทรงตัวอยู่ทรง สีของเน้ือผ้าที่ได้ให้สีชมพูนวลจากการย้อมสีของกลีบดอกดาหลา 
ทั้งน้ีการสกัดสีของดอกดาหลาควรใช้ดอกดาหลาที่เก็บในช่วงหน้าร้อนเพราะจะท าให้ได้สีของดอกดาหลามีความเข้มดีที่สุด ไม่ชุ่มน้ า 
ทั้งน้ียังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกับการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย ไม้ตาลโตนด และ
เศษยางพารา  เป็นการสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุกลับมามีค่าและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดชุมชนย่ังยืน เป็น
การต่อยอดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ 
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อัตลักษณ์ลวดลายและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวถิีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

นวัทตกร อุมาศิลป1์ ณัฐชนา นวลยงั2 และชไมพร มติินันท์วงศ์3 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลติภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า 
จังหวัดสงขลา โดยศึกษาข้อมูลจากเรื่องราววิถีชีวิตบริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อาคารบ้านเรือนการตกแต่งสถาปัตยกรรม การแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เป็นต้น เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้เครื ่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู ้ประกอบการในย่านเมืองเก่า นักวิชาการ 
นักท่องเที่ยว การสังเคราะห์ข้อมูลได้แนวทางการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาและแนวทาง
รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา นั้นมี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การตกแต่งสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ของใช้ในครัวเรือน การแต่งกายและอาหาร มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม ไทย จีนและมุสลิม ในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการเป็นเมืองท่าในอดีต ด้วยสงขลาเป็น
เมืองท่าท่ีเชื่อมโยงการค้าขายกับชาวจีนและชาวเปอร์เซียจากคาบสมุทรมาลายู จากข้อมูลงานวิจัยนำไปสู่การออกแบบลวดลายอัต
ลักษณ์จากพหุวัฒนธรรมประกอบด้วยลักษณะลวดลายเถาว์ธรรมชาติไม้เลื้อยของศิลปวัฒนธรรมมาลายู ลายเส้นอักษรสัญลักษณ์
บนเครื่องกระเบื้องลายครามจากเมืองจีน ลวดลายฉลุเข็มขัดเงินและเครื่องประดับของคนไทยภาคใต้ และลวดลายจากแม่พิมพ์ไม้
สำหรับทำขนมทองเอก ขนมสัมปันนีในย่านเมืองเก่าสงขลาและพิมพ์ไม้โบราณในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี ใช้สีที่
ปรากฎ ในงานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยสีครามน้ำเงินจากสีประตูหน้าต่างไม้ สีน้ำตาลจากสีกระเบื้องหลังคาดิน
เผา ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา สร้างสรรค์เป็นผ้าปาเต๊ะที่วิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลา
และคนภาคใต้  
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lifestyle of the old town of Songkhla by studying the data from the lifestyle stories in the old town of Songkhla, 
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บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเพียบพร้อมท้ัง ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เข้ามาท่องเที่ยว หาประสบการณ์ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต สร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมเป็นที่ได้รับความนิยมและกระแสเศรษฐกิจไทยที่ต้องการ
ยกระดับและผลักดันให้แต่ละจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันเป็นส่วนสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร และภาคภูมิวิภาส, 2556) 
เช่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน รูปแบบตึกอาคาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชุดรูปแบบการแต่งกาย เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่นิยมอย่าง
มากปัจจุบัน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2563) นอกเหนือจากนี้ การเข้าถึงองค์ความรู้ใน
ชุมชน สังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างความยั่งยืนทางสังคมที่สำคัญ ซึ่ง จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อม (นภดล เหลืองภิรมย์, 2555) จังหวัดสงขลา
เป็นจังหวัดที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน เริ่มการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองจะนะซึ่งเป็นเมืองเก่าตั้งแต่
สมัยรัตนโกสินทร์และเมืองเพทาอยู่ภายใต้ในการปกครองของจังหวัดสงขลา(ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2551) ภายหลังจังหวัดสงขลาจึง
ได้ถูกยกเป็นเมืองมรดกโลกและมีการบูรณะและแปรสภาพบ้านเรือนย่านถนนนครนอก นครใน ถนนนางงามซึ่งเป็นย่านการค้าที่
สำคัญของสงขลา อายุประมาณ 200 ปี ตลอดทางเดินริมถนนจะได้รับกลิ่นอายของเมืองโบราณ สถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลือ
จากอดีตเช่น อาคารบ้านเรือนแบบจีน การเขียนลวดลายสีปูนปั้นตามหน้าจั่ว อาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุเกสุ หลังคาทรงจั่ว
ตกแต่ง(ภัณฑิรา ไชยแก้ว, 2559) และเครื่องปั้นดินเผาศิลปหัตถกรรมที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนสมัยพุทธศตวรรษท่ี18-19 มีการ
ขุดพบเครื่องปั้นดินเผากระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก และคาดเดาว่า อำเภอสทิงพระและสทิงหม้อ จังหวัดสงขลา เป็นแหล่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญในภาคใต้(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2536) วิถีชีวิตของคนในชุมชนผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ด้วยภาคใต้ มีการนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม คนในชุมชนมีรวมทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม จีน จีนมลายู(ยะหยา) และ
ชาวเล (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, 2559) สะท้อนให้เห็นได้ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม การ
แต่งกาย การแสดงพ้ืนบ้านกันอย่างกลมกลืน (อเนก นาวิกมูล, 2534) ทั้งนี้ปัจจุบันกระแสแนวโน้มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กำลังเป็นที่
นิยมแพร่หลายในชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ที่เกิดจากการรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นและแฟช่ันไลฟ์
สไตล์ร่วมสมัย(ปรัชญ์ หาญกล้า และพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง,  2557) ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม 
(Innovation) และอัตลักษณ์ไทย (Original) (Boonyen, 2562) อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ที่สง่เสรมิการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีอัต
ลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนเมือง(คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) 
ที่มาท่องเที่ยวในชุมชนสงขลานั้นยังไม่มีให้เห็นจับต้องได้เท่าท่ีควร 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถวุัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมือง
เก่า จังหวัดสงขลา โดยจัดทำในลักษณะผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ เพื่อยกระดับงานอัตลักษณ์ท้องถิ ่น ชุมชนเมืองสงขลาสู่
นักท่องเที่ยว เกิดการสร้างภาพลักษณ์การจดจำ เมืองสงขลาที่มีศิลปวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมที่รวมศิลปวัฒนธรรมของไทย จีน 
และมุสลิมเข้าไว้ดว้ยกัน เป็นการนำเสนอจุดเด่นเมอืงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยอืน อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน และทำนุศิลปวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ได้มากขึ้นผ่านรูปแบบผลิตภัณฑท์ี่
ตอบโจทย์ไลฟสไตล์นักท่องเที่ยวปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ภายใต้การ

วิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเมืองเก่าสงขลาและวิจัย
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว และสร้างเครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept 
interview) สำหรับกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านเมืองเก่าสงขลา กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา 2) แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Unstructured interview) โดยการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก คาเฟ่ร้านกาแฟ ภาคีคน
รักสงขลา โรงสีแดงหับโห้หิ้น นักท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชนสงขลา เพื่อหาแนวทางความต้องการทิศทางรูปแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสม สำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จัด
จำหน่ายในย่านเมืองเก่า และศึกษาบริบท กายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม ของ
ใช้ อาหาร งานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นถ่ินสงขลา ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเดิม นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 3) ประเด็นคำถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ประกอบด้วยกลุ่มประกอบการผลิตและพัฒนารูปแบบภัณฑ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
เข้าร่วมโดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ร่วมกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อหา
แนวทางความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สะท้อนอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา จากกิจกรรม
โครงการได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประกอบการอุทยานผ้าปาเต๊ะบาโง
เปาะเล็ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วย หนึ่งในสองผู้ประกอบการทำผ้าปาเต๊ะแบบโบราณในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าปาเต๊ะในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ ได้รับอิทธพิล
จากการเมืองท่าการค้าในอดีตเช่ือมโยงเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายูทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย
พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาและผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายที่สะท้อนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 2)กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
หัตถกรรมเส้นใย จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต่างๆ โดยทางกลุ่มประกอบการแปรรูปนำผ้าผืนผ้าปาเต๊ะ
จากงานวิจัยสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ด้วยผลงานการ
ออกแบบและสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลงานประกอบด้วย 1)การสร้างสรรค์ลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
2)แม่พิมพ์เหล็กสำหรับทำผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 3)ผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา และมีการประเมินผลงานต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
ปรับปรุงผลงานนำไปสู่การทดลองทางการตลาด และสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา พบว่า อัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้จาก
รูปแบบงานศิลปกรรมหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ที่พบได้จากอาคารบ้านเรือนและวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นย่านเมืองเก่าจังหวดัสงขลา 
โดยเป็นลักษณะของรูปแบบงานศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมของไทย, จีนและมุสลิม ทั้งทางด้านสีสัน ลวดลาย มี
การร้อยเรียงของลวดลายอย่างเป็นระเบียบต่อเนื่องกันอย่างลงตัว  การถอดลวดลายอัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา สามารถแสดงขั้นตอนการนำลวดลายมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนอัตลักษณ์
วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาตามวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกระบวนการดังต่อไปนี 

1. การถอดลวดลายจากเร่ืองราววิถีอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
ตารางที่ 1 ผลการการถอดลวดลายจากเรื่องราววิถีอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  

ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ ์
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/ลวดลายการตกแต่งช่องลมภายในอาคาร 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ภายใต้การ

วิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเมืองเก่าสงขลาและวิจัย
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว และสร้างเครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept 
interview) สำหรับกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านเมืองเก่าสงขลา กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา 2) แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Unstructured interview) โดยการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก คาเฟ่ร้านกาแฟ ภาคีคน
รักสงขลา โรงสีแดงหับโห้หิ้น นักท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชนสงขลา เพื่อหาแนวทางความต้องการทิศทางรูปแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสม สำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จัด
จำหน่ายในย่านเมืองเก่า และศึกษาบริบท กายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม ของ
ใช้ อาหาร งานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นถ่ินสงขลา ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเดิม นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 3) ประเด็นคำถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ประกอบด้วยกลุ่มประกอบการผลิตและพัฒนารูปแบบภัณฑ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
เข้าร่วมโดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ร่วมกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อหา
แนวทางความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สะท้อนอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา จากกิจกรรม
โครงการได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประกอบการอุทยานผ้าปาเต๊ะบาโง
เปาะเล็ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วย หนึ่งในสองผู้ประกอบการทำผ้าปาเต๊ะแบบโบราณในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าปาเต๊ะในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ ได้รับอิทธพิล
จากการเมืองท่าการค้าในอดีตเช่ือมโยงเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายูทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย
พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาและผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายที่สะท้อนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 2)กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
หัตถกรรมเส้นใย จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต่างๆ โดยทางกลุ่มประกอบการแปรรูปนำผ้าผืนผ้าปาเต๊ะ
จากงานวิจัยสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ด้วยผลงานการ
ออกแบบและสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลงานประกอบด้วย 1)การสร้างสรรค์ลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
2)แม่พิมพ์เหล็กสำหรับทำผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 3)ผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา และมีการประเมินผลงานต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
ปรับปรุงผลงานนำไปสู่การทดลองทางการตลาด และสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย  
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ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ ์
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/เครื่องถ้วยลายคราม/หัวเขม็ขัดเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การถอดลายอัตลักษณ์จากกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และลวดลายจากสถาปัตยกรรมไม้ที่พบภายในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย เครื่องลายครามแบบจีน แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี หัวเข็มขัดเงิน และลวดลายช่องลมที่ตกแต่งประดับอาคาร
บ้านเรือนเก่า ซึ่งมีรูปแบบลวดลายที่ผสมศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม ซึ่งลวดลายที่ปรากฏเป็นลักษณะของลวดลายเถาวัลย์ 
พันธุ์พฤกษา ดอกไม้ ตัวอักษรจีน ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว ลักษณะลวดลายสมมาตร และจัดวางร้อยเรียงกันอย่างเป็นร ะเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งนักวิจัยจะนำลวดลายต้นแบบดังกล่าวมาสร้างบล็อกแม่พิมพ์เหล็กต่อไป 
 
2. แม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะ  

นำลวดลายต้นแบบที่ได้นำมาร่วมบูรณาการกับการผลิตแม่พิมพ์เหล็กและพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการอุทยาน
ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าปาเต๊ะโบราณ 1 ใน 2 กลุ่มที่เหลืออยู่ในประเทศไทย โดยผ้าปาเต๊ะหรือผา้บาติกเปน็
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากคาบสมุทรมลายู เนื่องจากจังหวัด
สงขลาเป็นเมืองท่าท่ีเชื่อมจากเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายู ทำให้ได้รับอิทธิพลการแต่งกายผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 
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ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4. การออกแบบผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภาคใต้  

 

 
ภาพที่ 2 ผลผลิตงานวิจัย ผ้าปาเต๊ะลวดลายอตัลักษณ์ย่านเมืองเก่าสงขลา 

 
  

ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ ์
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/เครื่องถ้วยลายคราม/หัวเขม็ขัดเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การถอดลายอัตลักษณ์จากกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และลวดลายจากสถาปัตยกรรมไม้ที่พบภายในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย เครื่องลายครามแบบจีน แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี หัวเข็มขัดเงิน และลวดลายช่องลมที่ตกแต่งประดับอาคาร
บ้านเรือนเก่า ซึ่งมีรูปแบบลวดลายที่ผสมศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม ซึ่งลวดลายที่ปรากฏเป็นลักษณะของลวดลายเถาวัลย์ 
พันธุ์พฤกษา ดอกไม้ ตัวอักษรจีน ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว ลักษณะลวดลายสมมาตร และจัดวางร้อยเรียงกันอย่างเป็นร ะเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งนักวิจัยจะนำลวดลายต้นแบบดังกล่าวมาสร้างบล็อกแม่พิมพ์เหล็กต่อไป 
 
2. แม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะ  

นำลวดลายต้นแบบที่ได้นำมาร่วมบูรณาการกับการผลิตแม่พิมพ์เหล็กและพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการอุทยาน
ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าปาเต๊ะโบราณ 1 ใน 2 กลุ่มที่เหลืออยู่ในประเทศไทย โดยผ้าปาเต๊ะหรือผา้บาติกเปน็
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากคาบสมุทรมลายู เนื่องจากจังหวัด
สงขลาเป็นเมืองท่าท่ีเชื่อมจากเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายู ทำให้ได้รับอิทธิพลการแต่งกายผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 
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ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานำลวดลายไปพัฒนาลายแม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะทำมือสำหรับการพิมพผ์้า
ปาเต๊ะและการแต่งกายผ้าปาเต๊ะด้วยวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและคนภาคใต้   

อภิปรายผล 
อัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า สงขลา ประกอบด้วยลวดลายเถาวัลย์ธรรมชาติ ลวดลายจากบ้านเรอืนตึก

แบบจีนโบราณ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีรากเหง้าของความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่าง ไทย, จีนและมุสลิม สอดคล้อง
กับวรรณกรรมของ อภิษฎา ทองสะอาด ซึ่งกล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา พบได้จากสถาปัตยกรรมและข้าว
ของเครื่องใช้ วิถีชีวิตในชุมชน เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา รวมทั้งการนำเอาอัตลักษณ์ของเมืองเก่ามาประกอบการออกแบบสร้างสรรค์เป็นการนำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สู่
คนรุ่นใหม่ให้เกิดความรัก ความหวงแหนรักบ้านเกิด(อภิษฎา ทองสะอาด, 2562) ลวดลายอัตลักษณ์มลีักษณะอ่อนช้อย รายละเอยีด
ค่อนข้างมากและมีลักษณะเป็นลายเส้นต่อเนื่อง การนำลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ในผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ความเล็กเช่น ตุ้มหูและเข็มกลัดควรใช้ลายลายและสีน้อย จึงจะเกิดความสวยงามและร่วมสมัย 
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์อย่าง ผ้าพันคอ รองเท้า หมอนรองคอ กระเป๋า แก้วน้ำและสายห้อยกล้อง ที่สามารถพิมพ์ลวดลายและใช้สีได้
มากกว่า ซึ่งในงานวิจัยใช้เทคนิคการปรินท์ผ้าระบบดิจิตอลเพราะจะทำให้ได้ชิ้นผลงานท่ีมีลวดลายคมชัด มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 
ไม่ลอกหลุดง่าย ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว 

 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ได้แก่ ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ 
ผู้จึงได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งนำไปบูรณาการร่วมกับรายวิชาพื้นฐานการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา โดยแบ่งผลิ ตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่ม
ออกแบบลวดลายผ้าผ้าคลุมไหล่  2. ออกแบบและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลวดลายพหุวัฒนธรรมสะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2563  
ก่อให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการต่อไป 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ีสนับสนุนนักวิจัยและผลงานวิจัย 
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ทุกท่านท่ีร่วมกันพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานำลวดลายไปพัฒนาลายแม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะทำมือสำหรับการพิมพผ์้า
ปาเต๊ะและการแต่งกายผ้าปาเต๊ะด้วยวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและคนภาคใต้   

อภิปรายผล 
อัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า สงขลา ประกอบด้วยลวดลายเถาวัลย์ธรรมชาติ ลวดลายจากบ้านเรอืนตึก

แบบจีนโบราณ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีรากเหง้าของความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่าง ไทย, จีนและมุสลิม สอดคล้อง
กับวรรณกรรมของ อภิษฎา ทองสะอาด ซึ่งกล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา พบได้จากสถาปัตยกรรมและข้าว
ของเครื่องใช้ วิถีชีวิตในชุมชน เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา รวมทั้งการนำเอาอัตลักษณ์ของเมืองเก่ามาประกอบการออกแบบสร้างสรรค์เป็นการนำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สู่
คนรุ่นใหมใ่ห้เกิดความรัก ความหวงแหนรักบ้านเกิด(อภิษฎา ทองสะอาด, 2562) ลวดลายอัตลักษณ์มลีักษณะอ่อนช้อย รายละเอยีด
ค่อนข้างมากและมีลักษณะเป็นลายเส้นต่อเนื่อง การนำลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ในผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ความเล็กเช่น ตุ้มหูและเข็มกลัดควรใช้ลายลายและสีน้อย จึงจะเกิดความสวยงามและร่วมสมัย 
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์อย่าง ผ้าพันคอ รองเท้า หมอนรองคอ กระเป๋า แก้วน้ำและสายห้อยกล้อง ที่สามารถพิมพ์ลวดลายและใช้สีได้
มากกว่า ซึ่งในงานวิจัยใช้เทคนิคการปรินท์ผ้าระบบดิจิตอลเพราะจะทำให้ได้ชิ้นผลงานท่ีมีลวดลายคมชัด มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 
ไม่ลอกหลุดง่าย ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว 

 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ได้แก่ ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ 
ผู้จึงได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งนำไปบูรณาการร่วมกับรายวิชาพื้นฐานการออกแบบแฟช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา โดยแบ่งผลิ ตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่ม
ออกแบบลวดลายผ้าผ้าคลุมไหล่  2. ออกแบบและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลวดลายพหุวัฒนธรรมสะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2563  
ก่อให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการต่อไป 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ีสนับสนุนนักวิจัยและผลงานวิจัย 
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ทุกท่านท่ีร่วมกันพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสคิ: มารียาลัน เบริซามา 
ปรีชา กุลตัน1* 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นรำที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกท่ีมาค้าขายแถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาว
พื้นเมืองเกิดความสนใจฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะรองเง็งขึ้น รองเง็งมีหลายองค์ประกอบหลายส่วน โดยเฉพาะบทเพลงและท่า
เต้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงสนุกสนาน ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องจากความนิยมและสถานการณ์
พื้นที่ 3 จังหวัด อาจทำให้รองเง็งจะสูญหายได้ การอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงรองเง็งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ข้าพเจ้า
จึงสนใจนำบทเพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่ต่อไป  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรยีบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค 2 แนว และอนุรักษ์ดนตรีรองเง็ง 

ขั้นตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ : ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย โดยเลือกบทเพลงมารียาลัน เบิรซา

มา ในจังหวะโยเก็ต มาวิเคราะห์โครงสร้างของทำนอง จังหวะ กุญแจเสียง เพื่อนำมาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับบทเพลง
สำหรับกีตาร์คลาสสิค 

ผลงานสร้างสรรค์ : มารียาลัน เบิรซามา แปลว่า เชิญมาร่วมทางด้วยกัน เปรียบเปรยการเชิญชวนผู้ฟังหรือคู่เกี่ยวพา

ราสีให้มาเต้นรำด้วยกัน ผู้เรียบเรียงจึงใช้อัตราจังหวะ 2/2 ความเร็ว 100-120 bpm เพื่อความสนุกสนานในการเต้นรำ ใช้
กุญแจเสียง เอไมเนอร์ บรรเลงด้วยกตีาร์คลาสสิค 2 ตัว โดยกีตาร์ตัวหนึ่งบรรเลงทำนองหลัก ตัวที่สองบรรเลงประกอบการ
เล่นของทำนองหลัก แต่ละท่อนมีการเล่นแนวทำนอง คอร์ด แนวเบสระดับพื้นฐาน สามารถเล่นได้ง่าย เพื่อให้บทเพลง
รองเง็งแพร่หลายคงอยูก่ับสังคมต่อไป  

 

 

คำสำคญั : บทเพลงรองเง็ง, กีตาร์คลาสสิค   
 

 

 
 
 
 
 

 
1 อาจารย.์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000     
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin  University, Songkhla, 90000 
* Corresponding author, email: preecha.kunton@gmail.com 
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Ronggeng Song for Classical Guitar : Mari Jalan Bersama 
Preecha Kultan2* 

 
Abstract 

Introduction : Ronggeng is a dance art that has been influenced by western nations who trade in 
Java, Malayu cape. The natives became interested in practicing until the Ronggeng art was born. 
Ronggeng has many components. Especially the songs and the choreography are an important part 
that makes the show fun. Currently, Ronggeng performances are dwindling. Due to popularity and 
situation in 3 provinces may cause Ronggeng will be lost. Conservation and development of Ronggeng 
songs are important. Therefore, I am interested in bringing Ronggeng song to be composed into 
classical guitar in order to develop and carry on the existence of Ronggeng song. 
Objective : To compose Ronggeng songs for 2 classical guitar styles and preserve Ronggeng music. 

Processes and methods of producing creative works : study information from books and research 

by selecting song Mari Jalan Bersama in Joget rhythm. Analyze the structure of melody, rhythm, and key 
tones in order to arrange them to suit the songs for classical guitar. 
Creative Works : Mari Jalan Bersama means "Come Together". Metaphor inviting listeners or couples to 
dance together. The composer uses a 2/2 tempo of 100-120 bpm for dancing fun. Using the key signature of 
A minor, play on 2 classical guitars, with one playing the main melody. The second one plays along with the 
main melody. Each verse is played with basic melody, chords and bass lines. Can play easily in order for 
Ronggeng to spread song and remain in society. 
 

 

Keywords : Ronggeng Song, Classical Guitar 
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บทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสคิ: มารียาลัน เบริซามา 
ปรีชา กุลตัน1* 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นรำท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขายแถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาว
พื้นเมืองเกิดความสนใจฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะรองเง็งขึ้น รองเง็งมีหลายองค์ประกอบหลายส่วน โดยเฉพาะบทเพลงและท่า
เต้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงสนุกสนาน ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องจากความนิยมและสถานการณ์
พื้นที่ 3 จังหวัด อาจทำให้รองเง็งจะสูญหายได้ การอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงรองเง็งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ข้าพเจ้า
จึงสนใจนำบทเพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่ต่อไป  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรยีบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค 2 แนว และอนุรักษ์ดนตรีรองเง็ง 

ข้ันตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ : ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย โดยเลือกบทเพลงมารียาลัน เบิรซา

มา ในจังหวะโยเก็ต มาวิเคราะห์โครงสร้างของทำนอง จังหวะ กุญแจเสียง เพื่อนำมาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับบทเพลง
สำหรับกีตาร์คลาสสคิ 

ผลงานสร้างสรรค์ : มารียาลัน เบิรซามา แปลว่า เชิญมาร่วมทางด้วยกัน เปรียบเปรยการเชิญชวนผู้ฟังหรือคู่เกี่ยวพา

ราสีให้มาเต้นรำด้วยกัน ผู้เรียบเรียงจึงใช้อัตราจังหวะ 2/2 ความเร็ว 100-120 bpm เพื่อความสนุกสนานในการเต้นรำ ใช้
กุญแจเสียง เอไมเนอร์ บรรเลงด้วยกตีาร์คลาสสิค 2 ตัว โดยกีตาร์ตัวหนึ่งบรรเลงทำนองหลัก ตัวที่สองบรรเลงประกอบการ
เล่นของทำนองหลัก แต่ละท่อนมีการเล่นแนวทำนอง คอร์ด แนวเบสระดับพื้นฐาน สามารถเล่นได้ง่าย เพื่อให้บทเพลง
รองเง็งแพร่หลายคงอยูก่ับสังคมต่อไป  

 

 

คำสำคญั : บทเพลงรองเง็ง, กีตาร์คลาสสิค   
 

 

 
 
 
 
 

 
1 อาจารย.์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000     
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ประเภทผลงานสร้างสรรค ์

การเรียบเรียงผลงานดนตรี 

ความเป็นมา 

รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นรำที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขาย โดยชาวโปรตุเกส หรือชาวฮอนลันดา 
ได้นำศิลปะการเต้นรำมาเผยแพร่แถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาวพื้นเมืองเกิดความสนใจจึงได้ฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะ 
รองเง็งขึ้น ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน รองเง็งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การแต่งกาย เครื่องดนตรี การ
เต้นรองเง็ง เพลงและจังหวะการเต้น โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การแสดงเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องมาจากความนิยมที่น้อยลงและสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้
รองเง็งมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้ ดังนั้นการอนุรักษ์รองเง็งทั้งท่าเต้นและบทเพลงจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ การนำบท
เพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม เนื่องจาก
สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกโอกาส ราคาไม่สูงมากนัก สะดวกในการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ แนวคิดในการเลือกกีตาร์
คลาสสิคมาเป็นเครื่องดนตรีในการเรียบเรียง เนื่องจากช่วงเสียง เทคนิควิธีการเล่นท่ีสามารถครอบคลุมการเรียบเรียงบท
เพลงรองเง็งให้สมบูรณ์ได้ด้วยกีตาร์คลาสสิกเพียงเครื่องเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการนำบทเพลงรองเง็งที่มี
ความไพเราะ  สนุกสนาน มาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยูต่่อไป  

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์  

1. เพื่อเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค  
2. เพื่อพัฒนาและสืบสานบทเพลงรองเง็งให้เป็นที่รู้จักและนำมาเล่นกันต่อไป  

  

ขั้นตอนและวิธกีารผลิตผลงานสร้างสรรค ์

การศึกษาข้อมูล  

ผู้เรียบเรียงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะลีลาของดนตรีรองเง็ง จากหนังสือ
ดนตรีภาคใต้: ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้พิธีกรรมและความเชื่อ โดย รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ งานวิจัยดนตรีรองเง็ง เช่น 
งานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายเซ็ง อาบู โดย อ.ปรีชา กุลตันและผศ. ดรุณี อนุกูล  งานวิจัยเรื่องบทเพลง
รองเง็ง : กรณีศึกษานายเซ็ง อาบู โดย ผศ.วิชัย มีศรี  บทเพลงรองเง็งที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  เช่น วงดนตรีรองเง็งคณะอัส
ลีมาลา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค   

การออกแบบ โดยศึกษาหลักการและขั้นตอนวิธีการเรียบเรียบเพลง สำหรับกีตาร์คลาสสิค  

1. การเลือกใช้กุญแจเสียง (Key signature) ให้เหมาะสมกับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค 
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2. การศึกษาทำนองเพลง (Melody) จัดวางช่วงเสียง (Range) ให้ถูกต้องในการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค 

3. การเลือกใช้วิธีการประสานเสียง เช่น การเล่นอเพจิโอ(Key signature) การสร้างทำนองประสาน(Harmony) 
การดำเนินแนวเบส (Bass line) การใช้ขั้นคู่ ทรัยแอด (Interval, Triad) 

4. การวางคอร์ดให้เหมาะสมกับแนวทำนอง (Positioning)  โดยการเลือกตำแหน่งการกดนิ้วบนคอกีตาร์ให้
สะดวกต่อการเล่น 

5. การเลือกใช้เทคนิคการบรรเลงกีตาร์คลาสสิค เพื่อเพิ่มสร้างสีสันให้มีความน่าสนใจ เช่น เทคนิคการสเลอร์ 
เทคนิคการสไลด์ เทคนิคฮาร์โมนิค  

การเรียบเรียง ผู้เรียบเรียงเลือกเพลงมารียาลัน เบิรซามา สำหรับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค 2 ตัว ใช้รูปแบบ
จังหวะหลักของบทเพลง (Rhythmic pattern) เป็นจังหวะมาร์ช ในอัตราจังหวะ 2/2 (Time signature) ความเร็ว 100-
120 bpm เป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว สนุกสนาน ใช้ประกอบการเต้นรำ ใช้กุญแจเสียง(Key signature)  เอไมเนอร์ 
(Aminor) และเทคนิคเฉพาะของกีตาร์คลาสสิก คือ การเล่นสเลอร์ การเล่นคอร์ด 

 กีตาร์คลาสสิคแนวที่ 1 บรรเลงทำนองหลักของบทเพลง ดังภาพประกอบที่ 1 

 

ภาพประกอบที่ 1 ลักษณะทำนองหลักของบทเพลงรองเง็ง (Melody) 

 กีตาร์คลาสสิคแนวที่ 2 บรรเลงประกอบการเล่นทำนองหลักของบทเพลง ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบที่ 2 ลักษณะการบรรเลงประกอบทำนองหลักของบทเพลง (Accompaniment) 

 

   ผลงานสร้างสรรค ์

เพลงมารียาลัน เบิรซามา เป็นผลงานการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค 2 แนว เป็นจังหวะ
มาร์ช อัตราจังหวะ 2/2 ความเร็ว 100-120 bpm เป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว สนุกสนาน ใช้ประกอบการเต้นรำ กุญแจเสียง
(Key signature)  เอไมเนอร์ (Aminor) มีจำนวน 5 ท่อน คอื   

ประเภทผลงานสร้างสรรค ์

การเรียบเรียงผลงานดนตร ี

ความเป็นมา 

รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นรำที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขาย โดยชาวโปรตุเกส หรือชาวฮอนลันดา 
ได้นำศิลปะการเต้นรำมาเผยแพร่แถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาวพื้นเมืองเกิดความสนใจจึงได้ฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะ 
รองเง็งขึ้น ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน รองเง็งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การแต่งกาย เครื่องดนตรี การ
เต้นรองเง็ง เพลงและจังหวะการเต้น โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การแสดงเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องมาจากความนิยมที่น้อยลงและสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้
รองเง็งมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้ ดังนั้นการอนุรักษ์รองเง็งทั้งท่าเต้นและบทเพลงจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ การนำบท
เพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม เนื่องจาก
สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกโอกาส ราคาไม่สูงมากนัก สะดวกในการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ แนวคิดในการเลือกกีตาร์
คลาสสิคมาเป็นเครื่องดนตรีในการเรียบเรียง เนื่องจากช่วงเสียง เทคนิควิธีการเล่นที่สามารถครอบคลุมการเรียบเรียงบท
เพลงรองเง็งให้สมบูรณ์ได้ด้วยกีตาร์คลาสสิกเพียงเครื่องเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการนำบทเพลงรองเง็งที่มี
ความไพเราะ  สนุกสนาน มาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยูต่่อไป  

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์  

1. เพื่อเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค  
2. เพื่อพัฒนาและสืบสานบทเพลงรองเง็งให้เป็นที่รู้จักและนำมาเล่นกันต่อไป  

  

ขั้นตอนและวิธกีารผลิตผลงานสร้างสรรค ์

การศึกษาข้อมูล  

ผู้เรียบเรียงได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะลีลาของดนตรีรองเง็ง จากหนังสือ
ดนตรีภาคใต้: ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้พิธีกรรมและความเชื่อ โดย รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ งานวิจัยดนตรีรองเง็ง เช่น 
งานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายเซ็ง อาบู โดย อ.ปรีชา กุลตันและผศ. ดรุณี อนุกูล  งานวิจัยเรื่องบทเพลง
รองเง็ง : กรณีศึกษานายเซ็ง อาบู โดย ผศ.วิชัย มีศรี  บทเพลงรองเง็งที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  เช่น วงดนตรีรองเง็งคณะอัส
ลีมาลา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค   

การออกแบบ โดยศึกษาหลักการและขั้นตอนวิธีการเรียบเรียบเพลง สำหรับกีตาร์คลาสสิค  

1. การเลือกใช้กุญแจเสียง (Key signature) ให้เหมาะสมกับการบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค 
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ท่อนนำ (Introduction) จำนวน 5 ห้องเพลง โดยกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 1 บรรเลงทำนองเพลงเรียบง่าย เพื่อ
เตรียมเข้าสู่ทำนองหลักของเพลงท่อนที่ 1 ส่วนกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 2 บรรเลงประกอบเพลงตามรูปแบบจังหวะมาร์ช โดย
มีการใช้คอร์ด I ii V ในกุญแจเสียง A minor ในห้องที่ 5 มีการใช้แนวเบสเพื่อนำเข้าสู่ท่อนที่ 1 พร้อมกัน  

ทำนองหลักท่อนที่ 1 2 3 ผู้เรียบเรียงให้ใช้กีตาร์คลาสสิคแนวที่ 1 บรรเลงทำนองเหลักของเพลงแต่ละท่อน ซ้ำ 
สองครั้ง เนื่องจากทำนองมีความยาวไม่มากนัก โดยวิธีการบรรเลงอาจใช้วิธีการเพิ่มช่วงเสียงของทำนอง 1 ช่วงเสียง ใน
รอบที่ 2 เพื่อเพิ่มสีสันของบทเพลงให้น่าสนใจมากขึ้น ส่วนกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 2 ผู้เรียบเรียงให้บรรเลงประกอบเพลงตาม
รูปแบบการเล่นในจังหวะมาร์ชโดยเล่นแนวเบสโน้ตตัวที่ 1 กับโน้ตตัวที่ 5 ของคอร์ดนั้นสลับกัน ช่วงเปลี่ยนท่อนเพลงมีการ
เล่นโน้ตแนวเบสให้เกิดความน่าสนมากขึ้น 

ท่อนจบเพลง ผู้เรียบเรียงนำทำนองหลักที่มกีารเคลื่อนที่ของโน้ตไม่มากนัก เป็นลักษณะของการย้ำโน้ตเดิมตาม
สัดส่วนในแต่ละคอร์ด เพื่อแสดงให้รู้ว่าใกล้จะจบเพลง 

เพลงมารียาลัน เบิรซามา เป็นบทเพลงรองเง็งที่ผู้เรียบเรียงในระดับพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแต่ฝึก
เล่นกีตาร์ได้ระยะหนึ่ง สามารถเล่นได้ง่ายจะทำให้ผู้สนใจอยากเล่นและเมื่อมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางก็จะทำให้บทเพลง
รองเง็งคงอยู่กับสังคมต่อไป 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1083

 

ท่อนนำ (Introduction) จำนวน 5 ห้องเพลง โดยกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 1 บรรเลงทำนองเพลงเรียบง่าย เพื่อ
เตรียมเข้าสู่ทำนองหลักของเพลงท่อนที่ 1 ส่วนกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 2 บรรเลงประกอบเพลงตามรูปแบบจังหวะมาร์ช โดย
มีการใช้คอร์ด I ii V ในกุญแจเสียง A minor ในห้องที่ 5 มีการใช้แนวเบสเพื่อนำเข้าสู่ท่อนที่ 1 พร้อมกัน  

ทำนองหลักท่อนที่ 1 2 3 ผู้เรียบเรียงให้ใช้กีตาร์คลาสสิคแนวที่ 1 บรรเลงทำนองเหลักของเพลงแต่ละท่อน ซ้ำ 
สองครั้ง เนื่องจากทำนองมีความยาวไม่มากนัก โดยวิธีการบรรเลงอาจใช้วิธีการเพิ่มช่วงเสียงของทำนอง 1 ช่วงเสียง ใน
รอบที่ 2 เพื่อเพิ่มสีสันของบทเพลงให้น่าสนใจมากขึ้น ส่วนกีตาร์คลาสสิคแนวที่ 2 ผู้เรียบเรียงให้บรรเลงประกอบเพลงตาม
รูปแบบการเล่นในจังหวะมาร์ชโดยเล่นแนวเบสโน้ตตัวที่ 1 กับโน้ตตัวที่ 5 ของคอร์ดนั้นสลับกัน ช่วงเปลี่ยนทอ่นเพลงมีการ
เล่นโน้ตแนวเบสให้เกิดความน่าสนมากขึ้น 

ท่อนจบเพลง ผู้เรียบเรียงนำทำนองหลักที่มกีารเคลื่อนที่ของโน้ตไม่มากนัก เป็นลักษณะของการย้ำโน้ตเดิมตาม
สัดส่วนในแต่ละคอร์ด เพื่อแสดงให้รู้ว่าใกล้จะจบเพลง 

เพลงมารียาลัน เบิรซามา เป็นบทเพลงรองเง็งที่ผู้เรียบเรียงในระดับพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแต่ฝึก
เลน่กีตาร์ได้ระยะหนึ่ง สามารถเล่นได้ง่ายจะทำให้ผู้สนใจอยากเล่นและเมื่อมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางก็จะทำให้บทเพลง
รองเง็งคงอยู่กับสังคมต่อไป 
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รสชาติ สีสัน พื้นถิ่นปักษ์ใต้ของฉัน 

วรัญญา แก้วใจจง1* ชัยรัตน์ แสงทอง2 

บทคัดย่อ 

        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “รสชาติ สีสัน พื้นถิ่นปักษ์ใต้ของฉัน” มีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมในการปรงุ
อาหารในครัวเรือนไทยชนบทภาคใต้ ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการนำพืชผักที่หาง่าย นิยมปลูกโดยทั่วไป มาเป็นวัสดุใน
การปรุงอาหาร ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีทั้งรูปทรง สีสัน รวมถึงรสชาติที่มีความหลากหลายต่างกัน ข้าพเจ้าได้นำมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานจิตรกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในรูปแบบเหมือนจริง โดยเน้นสีสัน พื้นผิว และรายละเอียดของรูปทรงด้วย
เทคนิคสีอะคริลิคและสีฝุ่นบนผ้าใบ ซึ่งใช้วิธีการจัดวางแบบกระจายรูปทรงทั่วทั้งภาพ จนเกิดเป็นจังหวะ มิติ น้ำหนัก และ
ความเป็นเอกภาพตามหลักการทางทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มี
ความจัดจ้านของรสชาติความโดดเด่นและสัมผัสเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยชนบท 

คำสำคัญ : รสชาติ พืน้ถ่ิน ชนบท ศิลปะเหมือนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นิสิต., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000 
2 ผศ., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000 
1Students., Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 
2Assist. Prof., Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 
*Corresponding author: Tel.: 0652187021.E-mail address: joykeawjaijong@gmail.com 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1087

Color,Taste,My southern region 

Waranya Keawjaijong1*  Chairat Sangthong2 

Abstract 

        Creation of an art thesis series " Color,Taste,My southern region" was inspired by cooking 
culture in rural Thai households that shows the wisdom in bringing vegetables that are easy 
to find. It is commonly grown as a material for cooking. These materials come in different 
shapes, colors, and flavors. I have created a painting that is unique in its reality form by 
emphasizing the colors, textures, and details of the shapes with acrylic and powder paint 
techniques on canvas using a placement method. The shape distribution throughout the 
image until the rhythm, dimension, weight and unity according to principles. The visual arts 
are aimed at reflecting the beauty of culinary culture through the employment of flavor and 
distinctiveness and experience the lives of rural Thai people. 

Keywords :  Taste, Local ,Rural , Realistic art 
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บทคัดย่อ 
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เทคนิคสีอะคริลิคและสีฝุ่นบนผ้าใบ ซึ่งใช้วิธีการจัดวางแบบกระจายรูปทรงทั่วทั้งภาพ จนเกิดเป็นจังหวะ มิติ น้ำหนัก และ
ความเป็นเอกภาพตามหลักการทางทัศนศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มี
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

     ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านอาหารทางภาคใต้ เกิดจากรูปทรงจากธรรมชาติเป็น
หลักการทับซ้อนวัสดุจนเกิดเป็นมิติและน้ำหนัก เคลื่อนไหวภายในภาพด้วยทิศทางของรูปทรง ที่จัดวางคลุกเคล้าให้ดูคล้ายกับ
เครื่องแกงทางภาคใต้ โดยมีการขยายรูปทรงให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อเน้นรายละเอียดของวัสดุให้น่าสนใจขึ้น 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของการทำอาหารในครัวไทยทางภาคใต้ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการวิธีที่เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น การตำ โขลก สับ เป็นต้น เพื่อนำมาผสมผสานให้เกิดเป็นเครื่องแกง
ต่างๆที่มีรสชาติหลากหลาย ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอย่าง เช่น พริก มีความเผ็ดร้อน มะนาว มี
รสเปรี้ยว เป็นต้น รายละเอียดดังกล่าวของวัสดุทำให้ข้าพเจ้าสนใจ ตั้งแต่รูปทรง สีสัน พื้นผิว  รวมไปถึงรสชาติ ประกอบกับ
ความผูกพันของการได้ปฏิบัติในการปรุงอาหารตามที่ผู้หญิงไทยได้รับองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ตามค่านิยมของสังคมไทย ทำให้
เกิดแรงบันดาลใจในการนำวัสดุดังกล่าว มาจัดวางเพ่ือหาเหตุผลใหม่ของรสชาติที่ข้าพเจ้ารู้สึก 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1.เพื่อศึกษาเรื่องราว เนื้อหาวัสดุในการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของวัฒนธรรมไทยทางภาคใต้ 
2.เพื่อศึกษาหลักทางทัศนศิลป์โดยเน้นการวางทัศนธาตุที่มีสีสัน พื้นผิว และรูปทรงของวัสดุในการประกอบอาหารเพื่อสะท้อน
ถึงคุณค่าความงามอีกมุมนึงของวิถีชีวิตไทย 
3.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบจิตรกรรมแนวเหมือนจริง  
4.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นได้และเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะ 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1.ด้านเนื้อหา เอกลักษณ์ของภาคใต้ วัฒนธรรมของครัวไทย รสชาต ิวัตถุดิบ พ้ืนผิว สีสัน  
2.ด้านรูปแบบ สร้างสรรคผ์ลงานจติรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง โดยจัดวางวัตถุดิบ ในลักษณะเครื่องแกงสำหรับปรุงอาหาร
สีสัน ขนาด ความแตกต่างของรูปทรงและทิศทาง 
3.ด้านเทคนิค สร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้เทคนิคจิตรกรรมบนพื้นดินสอพอง โดยใช้สีอะคริลิคและสีฝุ่น 
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กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

    1.การหาข้อมูล จากการได้สัมผัสกับข้ันตอนหารปรุงอาหารโดยตรงจากครอบครัวและจากพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งการศึกษาวัสดุ
การทำเครื่องแกงแต่ละชนิด ซึ่งจะใช้วัสดุและปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อผลงของรสชาติตามรูปแบบของการทำอาหาร เช่น ต้ม
ยำ แกงเผ็ด แกงส้ม เป็นต้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการบันทึกภาพและศึกษาสัดส่วนของการใช้วัสดุ ตลอดจน
กระบวนการ ตำ โขลก สับ ตัด เป็นต้น 

    2.การสร้างภาพร่าง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาวัสดุที่สามารถบ่งบอกถึงรสชาติที่สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของอาหารภาคใต้โดยการนำวัสดุที่คัดสรรมาผ่านกระบวนการตำ โขลก สับ ตามแบบที่ถูกต้องในการจัดการวัสดุ แล้วนำมาจัด
วางเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในหลักองค์ประกอบศิลป์ โดยแยกแยะเรื่องของสี ขนาด รูปทรง พื้นผิวและทิศทางในการจดัวาง 
จากนั้นทำการบันทึกภาพและใช้วิธีการสลับตำแหน่งของวัสดุ อาจมีการนำเพิ่มเข้ามาหรือตัดออกไป เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่
หลากหลาย เมื่อได้ภาพถ่ายจำนวน 4-5 ภาพ จึงได้ทำการคัดกรองรูปภาพที่ดีที่สุดมาทำเป็นภาพร่าง ด้วยสีอะคริลิคเพื่อเป็น
การทดสอบสีและน้ำหนักก่อนจะขยายเป็นผลงานจริง 

 

 
รูปที่ 1 ภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงาน 

3.กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
    1) รองพื้นเฟรมผ้าใบโดยใช้ดินสองพองผสมกาวลาเท็กซ์และสรีองพื้น 2:1:1 แล้วผสมน้ำตามพอเหมาะ 
    2) ร่างภาพลงบนกระดาษด้วยดินสอ และใช้กระดาษคาร์บอนลากเส้นตามรอยภาพร่างลงบนเฟรมผ้าใบเพื่อให้เห็นเส้น
ชัดเจนขึ้น เป็นการร่างโครงสร้างโดยหลักของภาพ 
    3) ลงสีภาพรวมให้ท่ัวท้ังภาพด้วยน้ำสีอะคริลิคบางๆเพื่อให้การจดัวางน้ำหนักโดยรวมและสามารถควบคุมตำแหน่งของ
จุดเด่นไดด้ีขึ้น 
    4) จากนั้นเริ่มจากการลงสีที่จดุเด่นโดยใช้การแตะเพื่อสร้างพื้นผิวและน้ำหนักให้มีความสด มันวาวและละเอียดกว่าตรงจดุ
อื่นๆ โดยการเพิ่มน้ำหนักของสไีปทีละชั้นจนไดส้ีและน้ำหนักครบสมบูรณต์ามความต้องการ 
    5) ลงสีตรงบริเวณขอบภาพให้มีความทบึแล้วเกลี่ยไปสว่างตรงบริเวณจดุเด่น 
    6) เก็บรายละเอียดเพื่อให้ผลงานมีความสมจริงตามธรรมชาติของวัสดุโดยเน้นความแตกต่างของพื้นผิว 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

     ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านอาหารทางภาคใต้ เกิดจากรูปทรงจากธรรมชาติเป็น
หลักการทับซ้อนวัสดุจนเกิดเป็นมิติและน้ำหนัก เคลื่อนไหวภายในภาพด้วยทิศทางของรูปทรง ที่จัดวางคลุกเคล้าให้ดูคล้ายกับ
เครื่องแกงทางภาคใต้ โดยมีการขยายรูปทรงให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อเน้นรายละเอียดของวัสดุให้น่าสนใจขึ้น 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

     แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของการทำอาหารในครัวไทยทางภาคใต้ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการวิธีที่เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น การตำ โขลก สับ เป็นต้น เพื่อนำมาผสมผสานให้เกิดเป็นเครื่องแกง
ต่างๆที่มีรสชาติหลากหลาย ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอย่าง เช่น พริก มีความเผ็ดร้อน มะนาว มี
รสเปรี้ยว เป็นต้น รายละเอียดดังกล่าวของวัสดุทำให้ข้าพเจ้าสนใจ ตั้งแต่รูปทรง สีสัน พื้นผิว  รวมไปถึงรสชาติ ประกอบกับ
ความผูกพันของการได้ปฏิบัติในการปรุงอาหารตามที่ผู้หญิงไทยได้รับองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ตามค่านิยมของสังคมไทย ทำให้
เกิดแรงบันดาลใจในการนำวัสดุดังกล่าว มาจัดวางเพ่ือหาเหตุผลใหม่ของรสชาติที่ข้าพเจ้ารู้สึก 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1.เพื่อศึกษาเรื่องราว เนื้อหาวัสดุในการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของวัฒนธรรมไทยทางภาคใต้ 
2.เพื่อศึกษาหลักทางทัศนศิลป์โดยเน้นการวางทัศนธาตุที่มีสีสัน พื้นผิว และรูปทรงของวัสดุในการประกอบอาหารเพื่อสะท้อน
ถึงคุณค่าความงามอีกมุมนึงของวิถีชีวิตไทย 
3.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ในรูปแบบจิตรกรรมแนวเหมือนจริง  
4.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นได้และเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะ 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1.ด้านเนื้อหา เอกลักษณ์ของภาคใต้ วัฒนธรรมของครัวไทย รสชาต ิวัตถุดิบ พ้ืนผิว สีสัน  
2.ด้านรูปแบบ สร้างสรรคผ์ลงานจติรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง โดยจัดวางวัตถุดิบ ในลักษณะเครื่องแกงสำหรับปรุงอาหาร
สีสัน ขนาด ความแตกต่างของรูปทรงและทิศทาง 
3.ด้านเทคนิค สร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้เทคนิคจิตรกรรมบนพื้นดินสอพอง โดยใช้สีอะคริลิคและสีฝุ่น 
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รูปที่ 2 แสดงกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

     วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคภ์าพร่าง ได้แก่ ดินสอHB ยางลบ ไม้บรรทัด พู่กัน สฝีุ่น สีอะคริลิค กระดาษร้อยปอนด์ 
กระดาษแข็ง คตัเตอร์ ถังน้ำขนาดเล็ก ผ้าเช็ดส ี

     วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  ได้แก่ เฟรมผ้าใบ ดินสอพอง กาวลาเท็กซ์ สีรองพื้น กระดาษขยายงาน กระดาษ
คาร์บอน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทดั สีอะครลิิค พู่กันเบอรต์่างๆ ถังนำ้ขนาดเล็ก ผ้าเช็ดสี  

 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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รูปที่ 4 อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานสร้างสรรค์ในระยะที่ 1 ในระยะแรกจะมี 2 ภาพ ซึ่งยังใช้เรื่องราวของเครื่องแกงเผ็ด ที่สามารถนำไปปรุง
อาหารได้จริง โดยใช้วัสดุและสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นไปตามวิธีการทำอาหาร ดังนั้นยังไม่ให้รายละเอียดของสีสัน ความแตกต่าง
ของวัสดุมากนัก โดยเฉพาะมุมมองที่ใช้มุมแคบ เป็นผลมาจากจำนวนของเครื่องแกงที่ใช้เฉพาะในครัวเรือน ส่งผลให้การ
สร้างสรรค์ผลงานยังคงให้ความสำคัญกับลักษณะของเครื่องแกงที่ถูกต้องมากกว่าความงามของวัสดุที่แฝงใว้ด้วยสีสันและ
เนื้อหาสาระที่สะท้อนออกมา 

 

 

รูปที่ 5 ช่ือผลงาน : ความเผด็ร้อนหมายเลข 1 ขนาด : 160 x 140 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะครลิิคและสีฝุ่นบนพ้ืนดินสอพอง 

     

          

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

     วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคภ์าพร่าง ได้แก่ ดินสอHB ยางลบ ไม้บรรทัด พู่กัน สฝีุ่น สีอะครลิิค กระดาษร้อยปอนด์ 
กระดาษแข็ง คตัเตอร์ ถังน้ำขนาดเล็ก ผ้าเช็ดส ี

     วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  ได้แก่ เฟรมผ้าใบ ดินสอพอง กาวลาเท็กซ์ สีรองพื้น กระดาษขยายงาน กระดาษ
คาร์บอน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทดั สีอะครลิิค พู่กันเบอรต์่างๆ ถังนำ้ขนาดเล็ก ผ้าเช็ดสี  

 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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รูปที่ 6 ช่ือผลงาน : ความเผด็ร้อนหมายเลข 2 ขนาด : 150 x 130 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะครลิิคและสีฝุ่นบนพ้ืนดินสอพอง 

 

 ในระยะที่ 2 สืบเนื่องจากระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องราวของวัตถุดิบพื้นถิ่นในครัวเรือนที่ใช้ใน
การทำอาหาร ที่เป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย เช่นพริก หอม กระเทียม ขมิ้น ตะไคร้ เป็นต้น ทำให้
อาหารส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ด จัดจ้าน  จึงนำแรงบันดาลใจถ่ายทอดความงามด้านศิลปะด้วยรูปแบบเหมือนจริงเพื่อแสดง
ความคิดอารมณ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้โดยเน้นสาระสำคัญของช้ินส่วนของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อส่งผลถึงความ
แตกต่างของรสชาติและเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น ทำให้การกระจายวัสดุภายในภาพทำงานได้อย่างชัดเจนตรงจุดประสงค์มากขึ้น
และยังคงไว้ซึ่งรายละเอียดตามความเป็นจริงของวัสดุ เช่น พริกสด สีแดง สีเขียว หอม ขมิ้น เป็นต้น ซึ ่งสิ ่งเหล่านี้เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนของรสนิยมการทานอาหารของคนทางภาคใต้ที่ชัดเจนถึงความเข้มข้นของรสชาติ 

 

 
รูปที่ 7 ช่ือผลงาน รสชาติ สีสัน พืน้ถ่ินปักษ์ใต้ หมายเลข1 ขนาด : 170 x 140 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะครลิิคและสฝีุ่นบน
พื้นดินสอพอง 
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วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

       ผลงานสร้างสรรค์ใช้รูปทรงธรรมชาติเป็นหลัก แต่มีการกระทำรูปทรงให้เกิดลักษณะผิดธรรมชาติ โดยการ โขลก สับ ตำ 
ตัด เพื่อให้เกิดรูปทรงที่แสดงอาการต่างกัน และเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ของขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ในการทำเครื่องแกงปรุง
อาหารและมีการขยายรูปทรงให้ใหญ่กว่าปกติเพื่อแสดงรายละเอียดรูปทรงให้มากขึ้น 

       การจัดวางกระจายรูปทรงของวัสดุที่มีความหลากหลายเต็มพื้นที่จนไม่เห็นพ้ืนฉากหลัง แต่พื้นท่ีว่างจะเกิดจากระยะห่าง
ของการทับซ้อนวัสดุจนเกิดเป็นมิติและน้ำหนักอ่อน กลาง เข้ม โดยเน้นน้ำหนักอ่อนหรือแสงสว่างตรงบริเวณจุดเด่นของภาพ
เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าบริเวณอื่นๆ 

 

รูปที่ 8 ลักษณะทิศทางความเคลือ่นไหวของรูปทรงกระจายทั่วทั้งภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงภาพตำแหน่งจุดเด่น 

 
รูปที่ 6 ช่ือผลงาน : ความเผด็ร้อนหมายเลข 2 ขนาด : 150 x 130 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะครลิิคและสีฝุ่นบนพ้ืนดินสอพอง 

 

 ในระยะที่ 2 สืบเนื่องจากระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องราวของวัตถุดิบพื้นถิ่นในครัวเรือนที่ใช้ใน
การทำอาหาร ที่เป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย เช่นพริก หอม กระเทียม ขมิ้น ตะไคร้ เป็นต้น ทำให้
อาหารส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ด จัดจ้าน  จึงนำแรงบันดาลใจถ่ายทอดความงามด้านศิลปะด้วยรูปแบบเหมือนจริงเพื่อแสดง
ความคิดอารมณ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารปักษ์ใต้โดยเน้นสาระสำคัญของช้ินส่วนของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อส่งผลถึงความ
แตกต่างของรสชาติและเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น ทำให้การกระจายวัสดุภายในภาพทำงานได้อย่างชัดเจนตรงจุดประสงค์มากขึ้น
และยังคงไว้ซึ่งรายละเอียดตามความเป็นจริงของวัสดุ เช่น พริกสด สีแดง สีเขียว หอม ขมิ้น เป็นต้น ซึ ่งสิ ่งเหล่านี้เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนของรสนิยมการทานอาหารของคนทางภาคใต้ที่ชัดเจนถึงความเข้มข้นของรสชาติ 

 

 
รูปที่ 7 ช่ือผลงาน รสชาติ สีสัน พืน้ถ่ินปักษ์ใต้ หมายเลข1 ขนาด : 170 x 140 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะครลิิคและสฝีุ่นบน
พื้นดินสอพอง 
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สรุปผลงานสร้างสรรค์ 

      การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รสชาติ สีสัน พื้นถิ่นปักษ์ใต้ของฉัน” มีแนวคิดมาจากวัฒนธรรมการทำเครื่องปรุงอาหารของ
สังคมไทยในชนบททางภาคใต้ อันเกิดจากความสัมพันธ์และประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง โดยจุดเริ่มต้นจากครอบครัวและ
สังคมในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการนำวัสดุในการประกอบอาหารมาสร้างสรรค์ โดยแบ่งผลงานเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเน้นความ
ถูกต้องของสัดส่วนของการใช้วัสดุและในช่วงที่ 2 เน้นคุณค่าความงามของวัสดุ แสดงออกถึงรสชาติผ่านรูปทรง สี พื้นผิวจาก
วัสดุที่มาจากพืชตามท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้ผู้ชมได้ตระหนักเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของการรับประทานอาหารอันแฝงไว้ด้วยสุนทรียภาพของผลงานที่ผ่านการจัดวางขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของ
ข้าพเจ้าเองและหวังว่าผลงานจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทางด้านทัศนศิลป์และวงการศิลปะต่อไป 
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ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ 

จณิสรา ระเมาะ1*  มณี มีมาก2 

บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติรอบๆตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ผ่านรูปทรงของต้นไม้ พืชพันธุ์ ในชนบท ที่ล้อมรอบด้วยสัตว์นานา
ชนิด เช่น นก ผีเสื้อ แมลงต่างๆ อยู่รวมกันเป็นเอกภาพที่งดงาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ที่สามารถสะท้อนเนื้อหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ มาผสานด้วยเทคนิคบาติก ที่มีความโดด
เด่นในเรื่องของสีและลวดลาย บ่งบอกในถิ่นที่มาวัฒนธรรมของคน สัตว์ ธรรมชาติ ในรูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจินตนาการ ที่
แสดงความงดงามความเป็นเอกภาพ ทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ จนได้ผลสรุปของความงามที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน สะท้อนในเรื่องของความเป็นเอกภาพในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 

คำสำคัญ : ความเป็นเอกภาพ ธรรมชาติ บาติก การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์จากเอกภาพในธรรมชาต ิ
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สรุปผลงานสร้างสรรค์ 

      การสร้างสรรค์ผลงานชุด “รสชาติ สีสัน พื้นถิ่นปักษ์ใต้ของฉัน” มีแนวคิดมาจากวัฒนธรรมการทำเครื่องปรุงอาหารของ
สังคมไทยในชนบททางภาคใต้ อันเกิดจากความสัมพันธ์และประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง โดยจุดเริ่มต้นจากครอบครัวและ
สังคมในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการนำวัสดุในการประกอบอาหารมาสร้างสรรค์ โดยแบ่งผลงานเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเน้นความ
ถูกต้องของสัดส่วนของการใช้วัสดุและในช่วงที่ 2 เน้นคุณค่าความงามของวัสดุ แสดงออกถึงรสชาติผ่านรูปทรง สี พื้นผิวจาก
วัสดุที่มาจากพืชตามท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้ผู้ชมได้ตระหนักเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของการรับประทานอาหารอันแฝงไว้ด้วยสุนทรียภาพของผลงานที่ผ่านการจัดวางขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของ
ข้าพเจ้าเองและหวังว่าผลงานจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทางด้านทัศนศิลป์และวงการศิลปะต่อไป 
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Unity in nature 

Janisara Ramoh1* Manee Meemak2 

Abstract 

The art thesis entitled “unity in nature” presents the relationship in nature around us, which reflects 
of abundance through the shapes of trees and plants in rural area surrounded by various animals e.g., 
birds butterflies insects that coexist beautifully in unity. The study aims to learn how to create artworks 
that can reflect the contents of the relationship between organisms in the nature, with Batik technique 
that is remarkable for colors and prints. By showing the origins of culture of human, animals, nature, 
these artworks come in the form of semi abstract paintings that give a sense of the unity so beautifully 
in terms of technique and creative contents. Therefore, these artworks are the result of the unique 
beauty that reflects on the unity in the nature so perfectly.  

Keywords : Unity, nature, batik , creating visual arts from unity in nature 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรมบาติก 

บทนำ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตในธรรมชาติ คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง สิ ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ใน
ขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งคือ ความเกี่ยวโยงพึ่งพากัน หรือการส่งผลต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง 
ความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน และมีอยู่ในระบบนิเวศทุกระบบ จึงแสดงว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่อาจ
อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ ดังนั้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชนบท
ของข้าพเจ้า มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติจึงทำให้ได้มองเห็นความงามและกิจกรรมของการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นล้วนมี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ การที่ได้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ได้เห็นต้นไม้ออกดอกออกผลเต็มต้น ล้อมรอบด้วย
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกแมลง รวมเป็นเอกภาพที่งดงาม ให้ความรู้สึกเจริญเตบิโต อิ่มเอม สมบูรณ์ สดชื่น ธรรมชาติ
สามารถนำความรู้สึกของมนุษย์เข้าไปสัมผัสถึงธรรมชาติที ่งดงามได้ ข้ าพเจ้าจึงหยิบยกในเรื่องของความเป็นเอกภาพใน
ธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคบาติก ซึ่งมีกรรมวิธีซับซ้อนอยู่หลายกระบวนการทั้งการเขียนเทียน แต้มสี ระบายสี 
ย้อมสี ท่ีสามารถสร้างพื้นผิว รายละเอียดทางทัศนธาตุทางศิลปะที่สะท้อนตอบสนองอารมณ์และความคิดได้เป็นอย่างดี 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น มุ่งเน้นไปในเรื่องของธรรมชาติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติรอบๆตัวสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ผ่านรูปทรง ต้นไม้ออกดอกออกผลเต็มต้น ล้อมรอบด้วยสัตว์นานาชนิด 
อยู่รวมกันเป็นเอกภาพที่งดงาม ให้ความรู้สึกอิ่มเอม มีความสนุกสนาน เห็นถึง เทคนิค สีสัน ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบ
กึ่งนามธรรม ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อสื่อถึงความสนุก ความสุข ความสัมพันธ์ กันระหว่างรูปทรง พื้นผิว สีสัน ผสานกับ
จินตนาการของข้าพเจ้าในเรื่องราวของความเป็นเอกภาพของธรรมชาติในชนบท โดยเทคนิคบาติก ที่มีความโดดเด่นของสีและ
ลวดลายที่สามารถสะท้อนในเรื่องของถิ่นที่มา วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคน สัตว์ ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของเอกภาพของธรรมชาติรอบตัว เรื่องราวความสัมพันธ์การอิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ 

2. เพื่อศึกษาลักษณะของทัศนศิลป์ ในเรื่องขององค์ประกอบ เส้น สี รูปทรง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีรูปแบบก่ึงจริงกึ่งจินตนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต ต้นไม้พืชพรรณมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์และนำไปสู่ความเป็นเอกภาพ 

3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลักษณะไทยที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตน มีรูปแบบนามธรรม ด้วยเทคนิคบาติก ที่ให้ความสำคัญใน
เรื่องของเส้น ความสดของสี และเทคนิคพิเศษ เช่น เทคนิคการแตกเทียน เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับผลงาน 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1.ด้านเนื้อหา ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินำมาสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นถึงความงาม ความสัมพันธ์
และความเป็นเอกภาพของธรรมชาติ 

Unity in nature 

Janisara Ramoh1* Manee Meemak2 

Abstract 

The art thesis entitled “unity in nature” presents the relationship in nature around us, which reflects 
of abundance through the shapes of trees and plants in rural area surrounded by various animals e.g., 
birds butterflies insects that coexist beautifully in unity. The study aims to learn how to create artworks 
that can reflect the contents of the relationship between organisms in the nature, with Batik technique 
that is remarkable for colors and prints. By showing the origins of culture of human, animals, nature, 
these artworks come in the form of semi abstract paintings that give a sense of the unity so beautifully 
in terms of technique and creative contents. Therefore, these artworks are the result of the unique 
beauty that reflects on the unity in the nature so perfectly.  

Keywords : Unity, nature, batik , creating visual arts from unity in nature 
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2.ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์รูปแบบกึ่งนามธรรม โดยตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงของต้นไม้ในธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบเพิ่มเติม
ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบจินตนาการ 

3.ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคบาติกที่มีความโดดเด่นของสีและลวดลายที่สามารถสะท้อนในเรื่องเนื้อหาทาง
ศิลปะ ด้วยกรรมวิธีทางบาติกที่ซับซ้อนอยู่หลายกระบวนการทั้งการเขียนเทียน แต้มสี ระบายสี ย้อมสี และเทคนิคพิเศษ เช่น 
การแตกเทียน เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับผลงาน 

วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.การหาข้อมูล  

  ศึกษาหาข้อมูลทางด้านรูปทรง ตน้ไม้ สตัว์ จากสถานท่ีจริง ภาพถ่าย ด้วยการทำด้วยลายเส้นและการถ่ายภาพ 

  
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายจากพ้ืนท่ีจริง รูปทรงของต้นไม้และนก 

2.การสรา้งภาพร่าง 

  นำข้อมูลที่ไดศ้ึกษา มาตดัทอน เพิ่มเติม วิเคราะห์ ผสานรูปทรง จินตนาการ จัดวางเพ่ือให้เกดิองค์ประกอบท่ีลงตัว 

 
ภาพที่ 2 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

3.การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจริง 

1. ร่างลวดลายตามภาพร่างบนกระดาษด้วยดินสอ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้ปากกาเมจิกสีดำลากเส้นตามรอยดินสอ
เพื่อให้ลวดลายชัดเจนขึ้น 
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2. นำเทียนที่เขียนบาติกซึ่งหลอมละลายให้เหลวแล้วมาทาลงขอบเฟรม โดยใช้แปรงจุ่ม เทียนแล้วนำมาทาลงบนขอบ
เฟรมให้ทั่วทั้ง 4 ด้าน หลังจากนั้นจึงนำผ้าไปติดบนเฟรมโดยใช้วัสดุหรือของแข็งหน้าเรียบ เช่น ก้นขวด เหรียญ 
กุญแจ กดลงบนขอบเฟรมและถูเบา ๆ ทีละด้านท้ัง 4 ด้านของกรอบเฟรม 

3. นำลายที่เตรียมไว้สอดไว้ใต้เฟรมผ้าที่ขึงตึงเพื่อทำการลอกลายลงบนผ้าด้วยดินสอ 2 B ขึ้นไป 
4. ใช้ปากกาเขียนเทียน (จันติ้ง) ตักน้ำเทียนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะโดยตักน้ำเทียนเททิ้ง 2 -3 ครั้ง เพื่อเป็นการปรับ

อุณหภูมิของปากกาเขียนเทียน (จันติ้ง) แล้วจึงทดลองเขียนบนเศษผ้าดูก่อนเพื่อ ให้แน่ใจว่าเส้นเทียนได้ขนาดตาม
ต้องการ จากนั้นเขียนตามลวดลายที่ลอกไว้ลากช้าๆ ระวังอย่าให้เส้นเทียนขาดตอนเพราะจะทำให้เวลาที่ลงสี สีจะ
เข้าหากัน สีจะมีความหมอง ไม่มีความสดของสี และจำเป็นจะต้องใช้ผ้าซับน้ำเทียนบริเวณรอบนอกตัว ปากกาเขียน
เทียนทุกครั้งเพื่อมิให้เทียนหยดลงบนช้ินงาน 

5. ลงสีที่ต้องการลงในลายที่เขียนไว้ โดยใช้น้ำเปล่าระบายในชั้นแรก จากนั้นแต้มสีที่ต้องการลงไป ซึ่งวิธีระบายสีอ่อน
ก่อนแล้วใช้สีกลางและเน้นด้วยสีเข้มจะเกิดเป็นแสงเงาสวยงาม ถ้าต้องการให้มีความพลิ้วหวานก็ให้ใช้น้ำเปล่า
ระบายเฉพาะส่วนท่ีต้องการ ให้สีอ่อนแล้วแต้มสีเข้มเกลี่ยสีเข้าหากันจนทำให้เกิดแสงเงามีน้ำหนักอ่อน - เข้ม และดู
มีความชัดลึก สวยงาม แล้วรอจนสีแห้งสนิท 

6. เมื่อลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้เทคนิคพิเศษอีกเทคนิคนึง คือ การแตกเทียน ซึ่งการแตกเทียนจะใช้เทียนที่
หลอมละลายแล้ว ใช้แปรงและพู่กัน ทาลงบนจุดที่เราต้องการ โดยทาเทียนซ้ำหลายๆรอบให้มีความหนาเท่าที่
ต้องการ จากนั้นบีบเทียนให้แตก ก็จะเกิดเป็นพื้นผิวตามที่เราต้องการ 

    
 

    
 

ภาพที ่3 แสดงกระบวนการในการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนคิบาติก 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ผ้าป่านมสัลิน เป็นผ้าเนื้อละเอียด เเห้งเร็ว เเละมีน้ำหนักเบา จึงเหมาะกับการเขียนบาติก 
2. กรอบขึงผ้าบาติก ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึง เพื่อสะดวกในการเขียนเทียน 

2.ด้านรูปแบบ สร้างสรรค์รูปแบบกึ่งนามธรรม โดยตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงของต้นไม้ในธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบเพิ่มเติม
ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบจินตนาการ 

3.ด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคบาติกที่มีความโดดเด่นของสีและลวดลายที่สามารถสะท้อนในเรื่องเนื้อหาทาง
ศิลปะ ด้วยกรรมวิธีทางบาติกที่ซับซ้อนอยู่หลายกระบวนการทั้งการเขียนเทียน แต้มสี ระบายสี ย้อมสี และเทคนิคพิเศษ เช่น 
การแตกเทียน เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับผลงาน 

วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.การหาข้อมูล  

  ศึกษาหาข้อมูลทางด้านรูปทรง ตน้ไม้ สตัว์ จากสถานท่ีจริง ภาพถ่าย ด้วยการทำด้วยลายเส้นและการถ่ายภาพ 

  
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายจากพ้ืนท่ีจริง รูปทรงของต้นไม้และนก 

2.การสรา้งภาพร่าง 

  นำข้อมูลที่ไดศ้ึกษา มาตดัทอน เพิ่มเติม วิเคราะห์ ผสานรูปทรง จินตนาการ จัดวางเพ่ือให้เกดิองค์ประกอบท่ีลงตัว 

 
ภาพที่ 2 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

3.การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจริง 

1. ร่างลวดลายตามภาพร่างบนกระดาษด้วยดินสอ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใช้ปากกาเมจิกสีดำลากเส้นตามรอยดินสอ
เพื่อให้ลวดลายชัดเจนขึ้น 
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3. เทียน เป็นตัวการสรา้งขอบเขตของรูปทรงและการกำหนดพื้นท่ีของการสร้างรูปทรง ใช้เทียนสำเร็จรปูที่มี
จำหน่ายอยู่ทั่วไป 

4. ปากกาเขียนเทียน (จันติ้ง) เป็นเครื่องมือสำหรบัใช้เขียนลวดลายลงบนผ้า มีขนาดแตกต่างกันท้ังเส้นเล็ก
เส้นกลาง และเส้นใหญ่  

5. สีบาติก ใช้เป็นสีย้อมบาติก ผ้าประเภทย้อมเย็นละลายน้ำได้และมองเห็นสีโดยตรง อยู่ในกลุ่มสรีีแอคทีฟ
เนื่องจากใช้สะดวกและมีกระบวนการไมยุ่่งยาก 

6. เตาไฟฟ้า ใช้สำหรับต้มเทียนให้ละลาย เพื่อให้ความร้อนท่ีเหมาะสมกับการเขียนเทียน 
7. พู่กัน พู่กันสำหรับระบายสีใช้ได้ทั้งชนิดกลมและชนิดแบนควรเตรียมไว้หลายขนาด 
8. อุปกรณ์ใสส่ี ใช้กระปุกท่ีมฝีาปิดในการใส่สี เพื่อป้องกันการสีหก และ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมลงไปในสี 

เมื่อใช้เสร็จ สามารถเก็บไว้ใช้ได้อกี 

  

  
ภาพที่ 4 อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

ผลงานสร้างสรรค์ 

  ผลงานสร้างสรรค์ในระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเรื่องความสัมพันธ์และการอิงอาศัยของพืชพรรณใน
ธรรมชาติ ที่อยู่ในรูปแบบพึ่งพิงกัน โดยเน้นเฉพาะพืชที่เกาะติดต้นไม้อื่นเพื่อความอยู่รอด จึงใช้รูปทรงและเรื่องราวจากต้น
กาฝากที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เกาะกินต้นไม้จนแห้งกรัง ไร้ชีวิตชีวา สะท้อนในเรื่องของการเอาเปรียบผู้อื่น มาพักพิงอาศัย
ของตน แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เปรียบเสมือนคนที่เอาเปรียบ ชอบเกาะผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  จึง
นำเสนอในรูปแบบกึ่งจริงกึ่งนามธรรม ผ่านเทคนิคและกระบวนการทางบาติกมาสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 5 ช่ือผลงาน : กาฝากหมายเลข 1 ขนาด : 135 x 150 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 
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ภาพที่ 6 ช่ือผลงาน : กาฝากหมายเลข 2 ขนาด : 135 x 160 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 

  ในระยะที่ 2 สืบเนื่องจากระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัว 
สะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ เปลี่ยนมุมมอง
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ที่ต้องการแสดงออกทางศิลปะ สะท้อนถึงความรู้สึกของการเจริญเติบโต ความอิ่มเอม ความอุดม
สมบูรณ์ ความสดชื่นแทน และต้องการเสนอคนดูเข้าไปสัมผสัความงามของธรรมชาติผา่นศิลปะในรูปแบบกึ่งจรงิกึ่งจินตนาการ 
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและกระบวนการทางบาติก  

 
ภาพที่ 7 ผลงาน : ความสุข ขนาด : 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 

  ระยะที่ 3 ผลงานในระยะนี้ยังคงมีการนำเสนอเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเพิ่มมุมมองความคิดใน
เรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ผ่านรูปทรงต้นไม้ออกดอกออกผลเต็มต้น ล้อมรอบด้วย
สัตว์นานาชนิด โดยเน้นการแสดงออกเรื่องความเป็นเอกภาพของธรรมชาติในชนบท โดยการสร้างสรรค์ผลงานสืบเนื่องต่อจาก
ผลงานในระยะที่ 1 และ 2 รวมถึงการพัฒนาทางเทคนิคให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหาและการแสดงออกให้เป็น
เอกภาพเดียวกัน ทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคที่สามารถนำไปสู่ความงาม ความสมบูรณ์และสะท้อนความเป็นเอกภาพของ
ธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

3. เทียน เป็นตัวการสรา้งขอบเขตของรูปทรงและการกำหนดพื้นท่ีของการสร้างรูปทรง ใช้เทียนสำเร็จรปูที่มี
จำหน่ายอยู่ทั่วไป 

4. ปากกาเขียนเทียน (จันติ้ง) เป็นเครื่องมือสำหรบัใช้เขียนลวดลายลงบนผ้า มีขนาดแตกต่างกันท้ังเส้นเล็ก
เส้นกลาง และเส้นใหญ่  

5. สีบาติก ใช้เป็นสีย้อมบาติก ผ้าประเภทย้อมเย็นละลายน้ำได้และมองเห็นสีโดยตรง อยู่ในกลุ่มสรีีแอคทีฟ
เนื่องจากใช้สะดวกและมีกระบวนการไมยุ่่งยาก 

6. เตาไฟฟ้า ใช้สำหรับต้มเทียนให้ละลาย เพื่อให้ความร้อนท่ีเหมาะสมกับการเขียนเทียน 
7. พู่กัน พู่กันสำหรับระบายสีใช้ได้ทั้งชนิดกลมและชนิดแบนควรเตรียมไว้หลายขนาด 
8. อุปกรณ์ใสส่ี ใช้กระปุกท่ีมฝีาปิดในการใส่สี เพื่อป้องกันการสีหก และ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมลงไปในสี 

เมื่อใช้เสร็จ สามารถเก็บไว้ใช้ได้อกี 

  

  
ภาพที่ 4 อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์

ผลงานสร้างสรรค์ 

  ผลงานสร้างสรรค์ในระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเรื่องความสัมพันธ์และการอิงอาศัยของพืชพรรณใน
ธรรมชาติ ที่อยู่ในรูปแบบพึ่งพิงกัน โดยเน้นเฉพาะพืชที่เกาะติดต้นไม้อื่นเพื่อความอยู่รอด จึงใช้รูปทรงและเรื่องราวจากต้น
กาฝากที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เกาะกินต้นไม้จนแห้งกรัง ไร้ชีวิตชีวา สะท้อนในเรื่องของการเอาเปรียบผู้อื่น มาพักพิงอาศัย
ของตน แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เปรียบเสมือนคนที่เอาเปรียบ ชอบเกาะผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  จึง
นำเสนอในรูปแบบกึ่งจริงกึ่งนามธรรม ผ่านเทคนิคและกระบวนการทางบาติกมาสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 5 ช่ือผลงาน : กาฝากหมายเลข 1 ขนาด : 135 x 150 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 
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ภาพที่ 8 ช่ือผลงาน : ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ ขนาด : 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

  นำผลงานท่ีได้มาวิเคราะห์การแสดงออกทางทัศนธาตุ ท้ังในด้านรูปทรง สี และบรรยากาศของพื้นที่ ที่ส่งผลต่อ
ความรูส้ึก ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสขุ ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานในแตล่ะชิ้นด้วยวิธีดงันี้ 

วิธีการจัดวางองค์ประกอบโดยภาพรวม 

การจัดวางองค์ประกอบ เป็นการวางองค์ประกอบที่มีการกระจายตัวกันของงาน มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของรูปทรงใบและ
สิ่งมีชีวิต วิธีการสร้างรูปทรง (From) สร้างรูปทรงหลักโดยใช้ลักษณะของต้นไม้ในชนบทที่มีการตัดทอนของลำต้น กิ่งก้าน และ
ใบ โดยมีรูปทรงรองคือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลงาน  วิธีการสร้างสีและ
บรรยากาศ สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จะใช้สีวรรณะเย็นเป็นหลัก โดยจะใช้สีม่วง สีน้ำเงิน สีชมพู เป็นบรรยากาศพื้นหลัง 
ซึ่งสีวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น ร่มเย็น โดยกลุ่มของใบจะเป็นสีเขียว ที่มีหลายเฉดสี เช่น สีเขียวตอง สีเขียวเข้ม สี
เขียวแก ่สีเขียวอมฟ้า ในลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลอมแดง ส่วนจะมีสีโทนร้อนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของผล และ นก  

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

  การสร้างสรรค์ผลงาน “ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ” มีแนวคิดสื่อถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ 
และสื่อไปถึงความงดงามของธรรมชาติ ผ่านเทคนิคบาติก ที่สอดคล้องกับแนวเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้ ผ่านผลงาน
รูปแบบกึ่งจริงกึ่งนามธรรม อีกทั้งความรู้ที่ได้จากศึกษาทักษะศิลปะ และกระบวนการทางทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์และ
วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดจากรูปทรง และสีสัน  ผ่านรูปทรงของต้นไม้ในชนบท ที่มี
องค์ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย รวมกันเป็นเอกภาพในธรรมชาติที่งดงาม 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ชลูด นิ่มเสมอ (2559) องค์ประกอบศิลปะ พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 

[2] หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1. “มะหวด (Ma Huat)”. (ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์). หน้า 239 

[3] หนังสือ Happiness land . “ดินแดนแห่งความผาสุก”. (ธีระวัฒน์ คะนะมะ). หน้า 19  
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ปันสุข 

ณัฐพล สรุิพงศ์1* ดำรงค์ ชีวะสาโร2 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ปันสุข” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความงดงามของสังคมไทย จากการแบ่งปัน 
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนไทย ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ปันสุข การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ความสุข 
การแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และบริบทความสัมพันธ์ของผู้ที่มีการพึ่งพาอาศัยและแบ่งปันกัน สะท้อนถึงความสุขจากการให้และการ
ได้รับ รวมไปถึงศึกษาหลักการองค์ประกอบศิลป์โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ค่าน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 
เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน ผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่
ผสานกับลักษณะเฉพาะของตัวหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นถ่ินภาคใต้ ทั้งการแต่งกาย รูปร่างหน้าตา และสภาพพื้นที่ใน
เมืองเก่าสงขลา โดยอาศัยเทคนิคการเขียนสีฝุ ่นบนพื้นดินสอพอง เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่งดงาม มีความสุขจากการแบ่งปัน       
การแสดงน้ำใจของคนไทยความโอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยในสถานการณ์
โรคระบาดที่กำลังเผชิญให้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    
 
คำสำคัญ : ปันสุข โควิด-19 หนังตะลุง จิตรกรรมไทยแนวประเพณ ี
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ภาพที่ 8 ช่ือผลงาน : ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ ขนาด : 100 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : บาติก 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

  นำผลงานท่ีได้มาวิเคราะห์การแสดงออกทางทัศนธาตุ ท้ังในด้านรูปทรง สี และบรรยากาศของพื้นที่ ที่ส่งผลต่อ
ความรูส้ึก ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสขุ ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานในแตล่ะชิ้นด้วยวิธีดงันี้ 

วิธีการจัดวางองค์ประกอบโดยภาพรวม 

การจัดวางองค์ประกอบ เป็นการวางองค์ประกอบที่มีการกระจายตัวกันของงาน มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของรูปทรงใบและ
สิ่งมีชีวิต วิธีการสร้างรูปทรง (From) สร้างรูปทรงหลักโดยใช้ลักษณะของต้นไม้ในชนบทที่มีการตัดทอนของลำต้น กิ่งก้าน และ
ใบ โดยมีรูปทรงรองคือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลงาน  วิธีการสร้างสีและ
บรรยากาศ สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จะใช้สีวรรณะเย็นเป็นหลัก โดยจะใช้สีม่วง สีน้ำเงิน สีชมพู เป็นบรรยากาศพื้นหลัง 
ซึ่งสีวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น ร่มเย็น โดยกลุ่มของใบจะเป็นสีเขียว ที่มีหลายเฉดสี เช่น สีเขียวตอง สีเขียวเข้ม สี
เขียวแก ่สีเขียวอมฟ้า ในลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลอมแดง ส่วนจะมีสีโทนร้อนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของผล และ นก  

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

  การสร้างสรรค์ผลงาน “ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ” มีแนวคิดสื่อถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ 
และสื่อไปถึงความงดงามของธรรมชาติ ผ่านเทคนิคบาติก ที่สอดคล้องกับแนวเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้ ผ่านผลงาน
รูปแบบกึ่งจริงกึ่งนามธรรม อีกทั้งความรู้ที่ได้จากศึกษาทักษะศิลปะ และกระบวนการทางทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์และ
วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดจากรูปทรง และสีสัน  ผ่านรูปทรงของต้นไม้ในชนบท ที่มี
องค์ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย รวมกันเป็นเอกภาพในธรรมชาติที่งดงาม 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ชลูด นิ่มเสมอ (2559) องค์ประกอบศิลปะ พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 

[2] หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1. “มะหวด (Ma Huat)”. (ดร.นิจศิริ เรืองรังษ,ี ธวัชชัย มังคละคุปต์). หน้า 239 

[3] หนังสือ Happiness land . “ดินแดนแห่งความผาสุก”. (ธีระวัฒน์ คะนะมะ). หน้า 19  
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Giving of Happiness 

Nattapon Suripong1* Damrong Cheevasaro2  

Abstract 

        The creation of the art thesis series "Giving of happiness" presents a story about the beauty of Thai 
society through sharing. The Thai people are very kind and helpful to each other. In the situation of COVID-19, 
that affects the way of life both socially and economically, in various forms of activities such as the happiness 
cabinet, sharing things with the objective. Study the ways of life of people in society; happiness, sharing, and 
generosity. and the relationship context of those with dependence and sharing. Reflecting the joy of giving and 
receiving as well as studying the principles of artistic composition by emphasizing lines, colors, shapes, values, 
and weights in order to achieve unity in the work, to find techniques and methods in creating their own 
uniqueness through creations in the form of traditional Thai paintings that combine with the characteristics of 
shadow puppets, which is the uniqueness of vernacular arts in the southern part of Thailand, both dress and 
appearance and the Songkhla old town environment by using the technique of writing powder paint on the 
chalkboard floor to reflect the beautiful lifestyle happy from sharing Showing the kindness of the Thai people 
and their generosity, which is a unique personality trait. The generosity of the Thai people in the current 
epidemic situation is what brings them back together happily. 
 
Keywords: Giving of happiness, covid-19, shadow puppet, traditional Thai painting 
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ประเภทผลงานสร้างสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม 

แนวความคิด 

           จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศเกิดการหยุดชะงักขาดสภาพคล่องจนนำไปสู่การปิดเมือง ส่งผลกระทบที่ทวี
ความรุนแรงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันมีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากโควิด-19 หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่
สามารถพบเห็นได้และได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาคือ การปันสุข เป็นวิธีการแบ่งปันสิ่งของจากประชาชนซึ่งมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาแก่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคต่างๆ 
การบริจาคเหล่านี้ล้วนแสดงถึงน้ำใจ ความโอบอ้อมอารี ความเอื้อเฟ้ือซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนไทย กลายเป็นกิจกรรม “ตู้ปันสุข” 
ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนภาพการแบ่งปันนี้ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับความประทับใจในรูปแบบของหนังตะลุงที่เป็นศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้มี
ลักษณะเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องราวพ้ืนถ่ิน การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา การประกอบอาชีพและลีลาท่าทางสู่แรงบันดาลใจ
ในการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีด้วย
เทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง เพื่อสะท้อนถึงความสุขจากการแบ่งปัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และน้ำใจของคนไทยในสถานการณ์     
โรคระบาดนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

  1. เพื ่อศึกษาความประทับใจและความงามวิถีชีวิตของผู้คน ความสุข การแบ่งปัน  เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ ให้เห็นถึงบริบท
ความสัมพันธ์ของผู้ที่มีการพึ่งพาอาศัยและแบ่งปันในช่วงที่มีวิกฤติสะท้อนถึงความสุขจากการให้และการได้รับของผู้คนที่ส่งผลต่อ
ความประทับใจของผู้สร้างสรรค์  

2. เพื่อศึกษาหลักการองค์ประกอบศิลป์โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ค่าน้ำหนัก เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 

3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณใีนรูปแบบกึ่งเหมอืนจริง และค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ที่มีลกัษณะเฉพาะตน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริง จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลโดยเน้นในเรื่องราวของการปันสุข 

การแบ่งปัน ความโอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นเอกลกัษณ์ ผสมผสานกับความประทับใจในรูปแบบหนังตะลงุที่
เป็นศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้ ผู้สร้างสรรค์ได้ประยุกต์ลักษณะของตัวหนังตะลุงเข้ากับวิธีการเขียนภาพตัวกากแบบจิตรกรรมไทย ที่เน้น
ความสนุกสนานมีชีวิตชีวา บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้คนในพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดสงขลา การสร้าง  
ภาพร่างนั้นเป็นการนำรูปทรงของตู้ปันสุข ผู้คน และสถานท่ีซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนท่ีเมอืงเก่าสงขลา มาจัดองค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์และการสร้างจุดเด่น โดยการสร้างสรรค์เป็นภาพร่างแนวความคิด รูปแบบ องค์ประกอบ  และนำภาพร่างที่ผ่านคัดเลือก
แล้วมาขยายตามขนาดจริง การสร้างสรรค์ผลงานจริงเริ่มสรา้งสรรค์โดยยึดเอารปูแบบความเป็นจรงิและความรว่มสมยัมาผสมผสาน

Giving of Happiness 

Nattapon Suripong1* Damrong Cheevasaro2  

Abstract 

        The creation of the art thesis series "Giving of happiness" presents a story about the beauty of Thai 
society through sharing. The Thai people are very kind and helpful to each other. In the situation of COVID-19, 
that affects the way of life both socially and economically, in various forms of activities such as the happiness 
cabinet, sharing things with the objective. Study the ways of life of people in society; happiness, sharing, and 
generosity. and the relationship context of those with dependence and sharing. Reflecting the joy of giving and 
receiving as well as studying the principles of artistic composition by emphasizing lines, colors, shapes, values, 
and weights in order to achieve unity in the work, to find techniques and methods in creating their own 
uniqueness through creations in the form of traditional Thai paintings that combine with the characteristics of 
shadow puppets, which is the uniqueness of vernacular arts in the southern part of Thailand, both dress and 
appearance and the Songkhla old town environment by using the technique of writing powder paint on the 
chalkboard floor to reflect the beautiful lifestyle happy from sharing Showing the kindness of the Thai people 
and their generosity, which is a unique personality trait. The generosity of the Thai people in the current 
epidemic situation is what brings them back together happily. 
 
Keywords: Giving of happiness, covid-19, shadow puppet, traditional Thai painting 
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กัน ด้วยเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสองพอง ใช้การระบายสี การตัดเส้นแบบจิตรกรรมไทยเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และความ
น่าสนใจให้กับผลงานมากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

            การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการเทคนิคจิตรกรรมไทยประเพณี การระบายสีฝุ่นบนพื้นดินสอพองและตัดเส้นแสดง
รายละเอียด ร่างโครงสร้างบนกระดาษปรู๊ฟและทำการคัดลอกลงบนเฟรมผ้าใบที่รองพื้นดินสอพองด้วยปากกาลูกลื่นและรองพื้น
ด้วยสีในส่วนต่าง ๆ เป็นชั้นแรกจนทั่วทั ้งภาพ จากนั้นระบายสีเพิ ่มค่าน้ำหนัก เช่น ผิวคน เสื ้อผ้า บรรยากาศโดยรอบ เก็บ
รายละเอียดด้วยการตัดเส้นแบบจิตรกรรมไทยโดยในส่วนของตัวละครที่เป็นมนุษย์ในภาพจะใช้วิธีการซ้อนเส้นที่มีลักษณะคล้าย
เส้นประในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ข้อพับแขน ขา ชั้นเปลือกตา ริมฝีปาก เป็นต้น รวมไปถึงการใช้เส้นในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งของ
เครื ่องใช้และสถาปัตยกรรม ทำให้ผลงานสร้างสรรค์เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้น จึงเกิดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่
ผสมผสานความหลากหลายของรูปแบบจิตรกรรมไทยและลักษณะความเป็นพ้ีนถ่ินภาคใต้ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความสุขจากการ
แบ่งปันในศิลปนิพนธ์ชุด “ปันสุข” 
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   รูปที่ 2 การคัดลอกภาพร่างลงบนเฟรมด้วยปากกาลูกลื่นและการลงสีช้ันแรกในผลงาน 

 

 

 

 

 

    

    รูปที่ 3  การลงน้ำหนักสีผิวตัวละครและการตัดเส้นในส่วนรายละเอียด 

                                      

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 4 ผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ ์
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อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
 

1. อุปกรณ์ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ สมุดบันทึก ดินสอ  
2. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพร่าง ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีฝุ่น พู่กัน กระดาษร้อยปอนด์ มีดเหลาดินสอ เทปกาว  
3. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ได้แก่ เฟรมผ้าใบ กาวลาเท็กซ์ สีน้ำพลาสติก ดินสอพอง แปรงทาสี ปากกาลูกลื่น ดินสอ  
ดินสอสีขาว สีฝุ่น สีโปสเตอร์ สีอคริลิค พู่กันขนาดต่าง ๆ กระบอกฉีดน้ำ จานสี 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

           ผลงานในชุด “ปันสุข” มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี โดยมีเอกลักษณ์ของตัวละครที่
ประยุกต์จากหนังตะลุงและการเขียนภาพตัวกากในงานจิตรกรรมไทยผสมผสานกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการแบ่งปันความมีน้ำใจ
ของคนไทยในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลกระทบจากโรคระบาดนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ัวไปไม่ว่าจะ
เป็นผู้คนจากเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ล้วนไดร้ับผลกระทบท้ังสิ้น ผู้สร้างสรรค์ไดน้ำเรื่องราวตู้ปันสุขซึง่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นวิธีการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับความนิยมมาใช้ สิ่งของที่นำมาใส่ในตู้ปันสุขมีทั้งข้าวสาร
อาหารแห้ง ขนม บางครั้งเป็นของสดชนิดต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต 
ประกอบกับผู้คนในพ้ืนท่ีเมืองเก่าจังหวัดสงขลามีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดใน
การตั้งตู้ปันสุข นั่นคือการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันของประชาชนคนทั่วไปโดยไม่แบ่งแยกและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน
ล้วนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกันอยู่เสมอ หล่อหลอมให้เกิดความสุขที่สะท้อนจากวิถีชีวิตของผู้คนสู่ความ
ประทับใจและก่อเกิดความสุขในใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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รูปที่ 6 ช่ือผลงาน : ความสุข ขนาด 100 x 180 เซนติเมตร เทคนิค : สีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ช่ือผลงาน : ปันสุข  ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร เทคนิค : สีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง 
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การตั้งตู้ปันสุข นั่นคือการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันของประชาชนคนทั่วไปโดยไม่แบ่งแยกและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน
ล้วนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกันอยู่เสมอ หล่อหลอมให้เกิดความสุขที่สะท้อนจากวิถีชีวิตของผู้คนสู่ความ
ประทับใจและก่อเกิดความสุขในใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ปันสุข มีการวางตำแหน่งจุดเด่นคือตู ้ปันสุขและจุดรองคือผู ้คน โดยใช้เส้นนำสายตาของ
องค์ประกอบต่างๆในภาพให้พุ่งเข้าไปยังจุดเด่นเพื่อให้องค์ประกอบมีความเด่นชัดมากยิ่งข้ึน มีการนำรูปทรงของตัวละครที่ประยุกต์
จากหนังตะลุงเป็นตัวเล่าเรื่องราว รูปทรงท่ีเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก สัตว์เลี้ยง ผู้คนท่ีมีความหลากหลายของช่วงวัย เครื่องแต่งกาย
และสีสันที่สดใสบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาแสดงออกถึงลักษณะความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ ชาวบ้านแต่ละคนจะมีสีผิวที่
แตกต่างกัน เช่น คนไทยเช้ือสายจีนจะมีผิวขาว ชาวมุสลิมจะมีผิวสีเข้ม เป็นต้น ในผลงานช้ินแรกมีการใช้สีวรรณะเย็นเป็นหลักด้วย
บรรยากาศความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีต้นไม้ และบรรยากาศโดยรอบที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย มีการใช้สีที่เป็นคู่ตรงกันข้ามใน
ปริมาณที่เหมาะสมสัดส่วน 40 : 60  และผลงาน ปันสุข มีการใช้สีวรรณะร้อนเป็นหลัก เนื่องจากผู้สร้างสรรค์เลือกใช้พื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีเมืองเก่าจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน มีการใช้สีที่เป็นคู่ตรงกันข้ามในปริมาณ
สัดส่วน 30 : 70 ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมมีความรู้สึกสนุกสนานและมีการเคลื่อนไหว 
 

ผลสรุปการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด ปันสุข ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่
กำเนิด มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีว ิต ทำให้ซึมซับรูปแบบการใช้ช ีว ิตของผ ู ้คน การแบ่งปัน                 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งความรู้ที่ได้จากศึกษาทักษะศิลปะและกระบวนการทางทัศนศิลป์ เป็นการ
สร้างสรรค์และมีความหมายด้วยความรู้และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสและใช้ชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วย
ความสุขตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ ผ่านการวิเคราะห์และค้นคว้า การสร้างทัศนธาตุและสร้างรูปทรงทางศิลปะผสมผสานกับ
ลักษณะตัวหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ โดยวิธีการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณี ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับบรรยากาศของการช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของภาคใต้อย่างเด่นชัด อันก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้คนในสังคมและตัวผู้สร้างสรรค์เอง 

 

เอกสารอ้างอิง  

[1] ชลูด นิ่มเสมอ (2559). องค์ประกอบศิลปะ พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 
[2] อุษณีย์ พรหมศรียา, อัปสร อีซอ. (2563). ตู ้ปันสุข : วิถีปกติใหม่ ยุคโควิด-19. สืบค้นเมื ่อ 25 มกราคม 2565, จาก
https://wb.yru.ac.th. 
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จิตภาพแห่งตน 

พีรพัฒน์  เย็นใจ1*  กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล2 

บทคัดย่อ 

 ภาวะจิตใจ เป็นจิตภายในของมนุษย์สามารถท าให้เกิดปรากฎการณ์เป็นการกระท า และธรรมชาติแห่งจิตภายในนั้น
สามารถแสดงออกในรูปแบบงานศิลปะ เป็นศิลปะที่มีรูปร่างรูปทรง เส้น ภาษาสัญลักษณ์ เป็นผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรค์อย่างชัดเจน จิตภายในของผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นภาวะจิตใจหนึ่งซึ่งเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก 
โดยมีสิ่งเร้าท าให้เกิดขึ้น สิ่งเร้าภายใน เช่น แรงจูงใจ ความต้องการ ความทรงจ า ความรู้สึก วิถีทางเพศของผู้สร้างสรรค์ และ  
สิ่งเร้าภายนอก เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้สร้างสรรค์วนเวียน    
ซ้ าไปซ้ ามา แสดงออกผ่านความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ในรูปแบบการคิดแบบเชื่อมโยงเสรีภายในพื้นที่แห่งตน เพื่อน าเสนอ
เรื่องราวดังกล่าวในรูปแบบงานศิลปะ โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะจิตใจของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยา และ
งานศิลปะที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของมนุษย์ และตนเอง แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในรูปแบบของผลงาน
ศิลปะที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก เกิดสุนทรียะของผู้รับชม โดยเริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์ภาวะทางจิตใจของมนุษย์และ           
ผู้สร้างสรรค์ ที่มีผลมาจากสิ่งเร้า ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิก และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ น ามาเป็นแรงบันดาล
ในใจการสร้างผลงานตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลงานทั้งหมดจ านวน 2 ชิ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภท
สื่อผสม แสดงออกในลักษณะของมิติบนพื้นที่ว่างสีขาว โดยใช้เทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วยข้อความ
เพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่มีมิติบนพื้นที่ว่างสีขาวแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะทางจิตใจของข้าพเจ้า และก่อให้เกิดสุนทรียะแก่
ผู้รบัชม 
 
 
ค าส าคัญ : จิตภาพแห่งตน การคิดแบบเชื่อมโยงเสรี พื้นที่แห่งตน มิติบนพื้นที่ว่างสีขาว การปั้นนูนต่ า วาดเส้นด้วยข้อความ  
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วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ปันสุข มีการวางตำแหน่งจุดเด่นคือตู ้ปันสุขและจุดรองคือผู ้คน โดยใช้เส้นนำสายตาของ
องค์ประกอบต่างๆในภาพให้พุ่งเข้าไปยังจุดเด่นเพื่อให้องค์ประกอบมีความเด่นชัดมากยิ่งข้ึน มีการนำรูปทรงของตัวละครที่ประยุกต์
จากหนังตะลุงเป็นตัวเล่าเรื่องราว รูปทรงท่ีเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก สัตว์เลี้ยง ผู้คนท่ีมีความหลากหลายของช่วงวัย เครื่องแต่งกาย
และสีสันที่สดใสบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาแสดงออกถึงลักษณะความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ ชาวบ้านแต่ละคนจะมีสีผิวที่
แตกต่างกัน เช่น คนไทยเช้ือสายจีนจะมีผิวขาว ชาวมุสลิมจะมีผิวสีเข้ม เป็นต้น ในผลงานช้ินแรกมีการใช้สีวรรณะเย็นเป็นหลักด้วย
บรรยากาศความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีต้นไม้ และบรรยากาศโดยรอบที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย มีการใช้สีที่เป็นคู่ตรงกันข้ามใน
ปริมาณที่เหมาะสมสัดส่วน 40 : 60  และผลงาน ปันสุข มีการใช้สีวรรณะร้อนเป็นหลัก เนื่องจากผู้สร้างสรรค์เลือกใช้พื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมในพื้นท่ีเมืองเก่าจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน มีการใช้สีที่เป็นคู่ตรงกันข้ามในปริมาณ
สัดส่วน 30 : 70 ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมมีความรู้สึกสนุกสนานและมีการเคลื่อนไหว 
 

ผลสรุปการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด ปันสุข ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่
กำเนิด มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีว ิต ทำให้ซึมซับรูปแบบการใช้ช ีว ิตของผ ู ้คน การแบ่งปัน                 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งความรู้ที่ได้จากศึกษาทักษะศิลปะและกระบวนการทางทัศนศิลป์ เป็นการ
สร้างสรรค์และมีความหมายด้วยความรู้และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสและใช้ชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วย
ความสุขตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ ผ่านการวิเคราะห์และค้นคว้า การสร้างทัศนธาตุและสร้างรูปทรงทางศิลปะผสมผสานกับ
ลักษณะตัวหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ โดยวิธีการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณี ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับบรรยากาศของการช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแนว
ประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของภาคใต้อย่างเด่นชัด อันก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้คนในสังคมและตัวผู้สร้างสรรค์เอง 

 

เอกสารอ้างอิง  
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Mentality of Self 

Peerapat Yenjai1* Kittisak Thamaphiban2 

Abstract 

 Mental state is the inner mind of human, leading to the occurrence of actions. The natural of inner 
mind can be expressed in the form of art; such as art of shape and form, line, and sign language; in which 
is the artwork that noticeably exhibits the uniqueness of the artist. Inner mind of the artists is the mental 
state occurred from emotions and feeling as a result of stimuli. Inner stimuli include motivation, desire, 
memory, emotion, and sexual orientation of artists. Outer stimuli include state of society, economy, and 
ways of life. These stimuli take place in artists’ daily life over and over, and they show them through their 
thoughts and feelings in a form of free-association thinking within personal space to present those stories in 
a form of artwork. The purpose of this study is to study about mental state of humans according to the 
psychology, and artwork reflects thoughts inside of the humans and oneself, showing the expression in a 
form of artwork and art that influences feeling and esthetic of audiences. The researchers begin the study 
with analyzing the mental state of humans and artists that is stimulated, leading to emotions, feelings, 
personality, and the expression in several forms that are the inspiration of creating artwork according to the 
purpose. There are two pieces of artwork creating in the process of mixed media to display the dimensional 
characteristics on empty white space. The used techniques consist of bas-relief mold making technique, 
paper patching, and drawing lines with messages to exhibit the shape and form that illustrate dimension on 
empty white space, expressing the stories inside my mental state and delivering esthetic to the audiences. 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

สื่อผสม 

แนวความคิด 

 จิตภายในของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นเป็นภาวะจิตใจหนึ่งซึ่งเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก โดยมีสิ่งเร้าท าให้เกิดขึ้น มีสิ่ง
เร้าภายใน เช่น แรงจูงใจ ความต้องการ ความทรงจ าท้ังในอดีต และปัจจุบัน ความรู้สึก วิถีทางเพศของผู้สร้างสรรค์ และส่ิงเร้า
ภายนอก เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้สร้างสรรค์วนเวียนซ้ าไปซ้ า
มา เกิดเป็นความรู้สึกต่าง ๆ และความขัดแย้งภายในตัวตน จากสภาวการณ์นี้ท าให้ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะปล่อยวางความคิด 
ความรู้สึกต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของตนในรูปแบบเชื่อมโยงเสรี ที่ได้น าสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์พบเจอในชีวิตประจ าวัน ความรู้สึก มา
สร้างสรรค์ให้เกิดมิติบนพื้นทีว่่างสีขาวภายในจิตใจของตนเอง 

 

จุดประสงค์การสร้างสรรค์ 

 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และถ่ายทอดผลงานทางศิลปะที่สะท้อนภาวะทางจิตใจของผู้สร้างสรรค์อันเกิดมาจากสิ่งเร้า 
ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิก และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ   
 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วยข้อความเพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรง 
และมิติลงบนพื้นที่ว่างสีขาว แสดงออกถึงภาวะทางจิตใจของผู้สร้างสรรค์ 
 3. เพื่อถ่ายทอดภาวะทางจิตใจของผู้สร้างสรรค์ที่มีผลมาจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ภายในสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อผู้รับผู้ชม
ผลงานให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียะ 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  เริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภาวะจิตใจของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยา และงานศิลปะที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ภายในจิตใจของมนุษย์ และตนเอง ที่จะน ามาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทส่ือผสม จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าน ามาค้นหารูปร่าง รูปทรงของผลงานที่มีความเหมาะสม และแสดงออกถึง
แนวความคิด วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยแสดงออกเป็นรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติ เป็นรูปร่าง รูปทรงของผู้สร้างสรรค์ และ
รูปร่างรูปทรงที่ถูกลดทอนสร้างขึ้นมาใหม่จากความคิด จินตนาการเพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตน และ
ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วยข้อความเพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่มีมิติบน
พื้นที่ว่างสีขาวแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะทางจิตใจแสดงถึงเร่ืองราวภายใต้ภาวะทางจิตใจ และท าให้ผลงานสร้างสุนทรียะแก่
ผู้รับชม 
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประเภทสื่อผสมด้วยเทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วย
ข้อความเพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่มีมิติบนพื้นที่ว่างสีขาวแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะทางจิตใจแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะ
ทางจิตใจ ผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย เหมาะสมเพื่อให้ผลงานมีลักษณะของมิติที่นูนขึ้นมาอย่างบางเบา ซ่อนเรื่องราวที่ถูก
บอกเล่าด้วยบันทึกข้อความบนกระดาษ และตามรูปร่างรูปทรงที่ได้สร้างเอาไว้ ภายใต้พื้นที่สีขาว อาศัยแสงไฟในการจัด
แสดงผลงานเพื่อแสดงเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ชมผลงานเกิดความคิด จินตนาการ สุนทรียภาพหลังจากที่ได้รับชม
ผลงาน ซึ่งเป็นเทคนิคในการน าเสนอผลงานแก่ผู้รับชม  
 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

 อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง และผลงานจริง มีดังต่อไปนี้ 1.ดินสอ 2.กระดาษ 3.กระดาษสมุดจดบันทึกแบบมีเส้น    
4.กาว 5.ดินสอสี 6.สีน้ า 7.ดินญี่ปุ่น 8.ไม้ปั้นขนาดต่าง ๆ 9.กระดาษทราย  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์เรื่องจิตภาพแห่งตนนั้นเป็นการน าเสนอเรื่องราวภายใต้จิตใจของผู้สร้างสรรค์โดยมีการ
สร้างสรรค์ในวิธีการและเทคนิคเดียวกัน โดยมีการน าเสนอรูปร่างรูปทรงที่มีท่าทางของรูปทรงธรรมชาติ ที่เป็นรูปร่างรูปทรง
ของผู้สร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป เพื่อน าเสนอเรื่องราวภายใต้ภาวะจิตใจที่หลากหลายไม่แน่นอน รูปร่างรูปทรงที่เกิดจาก
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์บ่งบอกถึงความเป็นตนเอง ลักษณะเฉพาะ ความชื่นชอบ การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการปั้นนูนต่ า 
และปะติดกระดาษนั้น ท าให้รูปร่างรูปทรง เร่ืองราวที่จะน าเสนอนั้นดูเบาบางบนพื้นที่สีขาวที่ต้องการให้ผู้ชมนั้นเกิดการตีความ
จากแสงเงาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย จากการจัดแสงในการน าเสนอผลงานเป็นดั่งสภาวะจิตใจภายในที่ยากจะเห็นได้ชัดเจน และ
ต้องใช้สายตาและการตีความเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับชมผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้   

 

วิเคราะห์ผลงาน 

 ผลงาน พื้นที่แห่งจิต 1 ผลงานได้แสดงถึงรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติซ่ึงเป็นรูปร่างรูปทรงของผู้สร้างสรรค์ ใน
ลักษณะท่าทางที่ดูมีความสุข สนุกสนาน รายล้อมไปด้วยรูปร่างรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการ ความชื่นชอบส่วนตัวของผู้
สร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มีความรู้สึกสนุก เคลื่อนไหว รูปร่างรูปทรงในผลงานมีปฏิสัมพันธ์กันภายใน แสงเงาที่เกิดขึ้น
ภายในผลงานนั้นเกิดจากการปั้นนูนต่ า ที่อาศัยการจัดแสงไฟในการน าเสนอผลงานซึ่งมีความหนักเบาที่แตกต่างกันเกิดขึ้น และ
ซ่อนข้อความ เรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ภายใต้พื้นที่สีขาวอย่างเบาบาง เพื่อให้ผู้ชมผลงานนั้นเกิดการตีความ เกิดสุนทรียภาพ
อันเป็นความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้  

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1115

 
ชื่อผลงาน : พื้นที่แห่งจิต 1 

ขนาด : 130 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค : สื่อผสม 

 

 

หมายเหตุ : ผลงานชิ้นที่ 2 อยู่ระหว่างกระบวนการสรา้งสรรค์ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย 

 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เป็นวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประเภทสื่อผสมด้วยเทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วย
ข้อความเพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่มีมิติบนพื้นที่ว่างสีขาวแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะทางจิตใจแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะ
ทางจิตใจ ผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย เหมาะสมเพื่อให้ผลงานมีลักษณะของมิติที่นูนขึ้นมาอย่างบางเบา ซ่อนเรื่องราวที่ถูก
บอกเล่าด้วยบันทึกข้อความบนกระดาษ และตามรูปร่างรูปทรงที่ได้สร้างเอาไว้ ภายใต้พื้นที่สีขาว อาศัยแสงไฟในการจัด
แสดงผลงานเพื่อแสดงเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ชมผลงานเกิดความคิด จินตนาการ สุนทรียภาพหลังจากที่ได้รับชม
ผลงาน ซึ่งเป็นเทคนิคในการน าเสนอผลงานแก่ผู้รับชม  
 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

 อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง และผลงานจริง มีดังต่อไปนี้ 1.ดินสอ 2.กระดาษ 3.กระดาษสมุดจดบันทึกแบบมีเส้น    
4.กาว 5.ดินสอสี 6.สีน้ า 7.ดินญี่ปุ่น 8.ไม้ปั้นขนาดต่าง ๆ 9.กระดาษทราย  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์เรื่องจิตภาพแห่งตนนั้นเป็นการน าเสนอเรื่องราวภายใต้จิตใจของผู้สร้างสรรค์โดยมีการ
สร้างสรรค์ในวิธีการและเทคนิคเดียวกัน โดยมีการน าเสนอรูปร่างรูปทรงที่มีท่าทางของรูปทรงธรรมชาติ ที่เป็นรูปร่างรูปทรง
ของผู้สร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป เพื่อน าเสนอเรื่องราวภายใต้ภาวะจิตใจที่หลากหลายไม่แน่นอน รูปร่างรูปทรงที่เกิดจาก
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์บ่งบอกถึงความเป็นตนเอง ลักษณะเฉพาะ ความชื่นชอบ การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการปั้นนูนต่ า 
และปะติดกระดาษนั้น ท าให้รูปร่างรูปทรง เร่ืองราวที่จะน าเสนอนั้นดูเบาบางบนพื้นที่สีขาวที่ต้องการให้ผู้ชมนั้นเกิดการตีความ
จากแสงเงาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย จากการจัดแสงในการน าเสนอผลงานเป็นดั่งสภาวะจิตใจภายในที่ยากจะเห็นได้ชัดเจน และ
ต้องใช้สายตาและการตีความเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับชมผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้   

 

วิเคราะห์ผลงาน 

 ผลงาน พื้นที่แห่งจิต 1 ผลงานได้แสดงถึงรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติซึ่งเป็นรูปร่างรูปทรงของผู้สร้างสรรค์ ใน
ลักษณะท่าทางที่ดูมีความสุข สนุกสนาน รายล้อมไปด้วยรูปร่างรูปทรงที่เกิดจากจินตนาการ ความชื่นชอบส่วนตัวของผู้
สร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มีความรู้สึกสนุก เคลื่อนไหว รูปร่างรูปทรงในผลงานมีปฏิสัมพันธ์กันภายใน แสงเงาที่เกิดขึ้น
ภายในผลงานนั้นเกิดจากการปั้นนูนต่ า ที่อาศัยการจัดแสงไฟในการน าเสนอผลงานซึ่งมีความหนักเบาที่แตกต่างกันเกิดขึ้น และ
ซ่อนข้อความ เรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ภายใต้พื้นที่สีขาวอย่างเบาบาง เพื่อให้ผู้ชมผลงานนั้นเกิดการตีความ เกิดสุนทรียภาพ
อันเป็นความน่าสนใจของผลงานชิ้นนี้  
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บทคัดย่อ 
 คนเร่ร่อน ถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย มักพบเห็นกลุ่มคนเร่ร่อนตามที่สาธารณะ โดยกลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทั้งพบว่าจำนวนคนเร่ร่อนมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น 
จึงควรให้ความสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้สังคม
ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ที่พบเห็นในที่สาธารณะ นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะที่
สะท้อนวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ในรูปแบบจิตรกรรมผสม การเผาพลาสติก จึงเกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านวัสดุเหลือใช้ นำมาถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึก ให้ผู้ชมตระหนักถึงชีวิต    
เห็นถึงคุณค่า การยอมรับจากสังคมและเกิดคุณค่าทางสุนทรียะ โดยรวบรวมข้อมูล สำรวจ สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ ณ สถานที่จริง 
นำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปร่างรูปทรง ออกแบบผลงานที่มีความเหมาะสมกับแนวความคิด ผ่านกระบวนการจิตรกรรมผสม 
การเผาพลาสติก ซึ่งลดทอนลายละเอียดของภาพลงให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรง โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นำพลาสตกิ
ที่เหลือใช้หลากหลายสี มาเผาให้เกิดค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงาน จัดเป็นวัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของคนเร่ร่อนตาม
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น โดยนำรูปร่างรูปทรงของคนเร่ร่อน และวัสดุที่มี
ความสอดคล้อง สะท้อนถึงวิถีชีวิตด้วยพลาสติกหลากหลายสีนำมาเผาให้เกิดค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงานทำให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกของคนเร่ร่อนในสังคม สะท้อนให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่ต้องการการยอมรับจากสังคม 
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Urban Society 
Sittikit Sudjarean 1* Kittisak Thamaphiban2 

Abstract  
The homeless take into account the serious problem in Thai society. They can be found all over 

the public places and there are increasing number of them. This problem exists for so long; moreover, it is 
found that the number of them tend to increase. Therefore, this should not be overlooked in order to 
decrease society inequality and become aware of the value of lives which want to improve themselves to 
be accepted. The objective is to study the homeless’ lifestyle found in the public in order to create works 
of art reflecting their lifestyle through mixed painting with plastic incineration. The thought of creating works 
of art reflecting the homeless’ lifestyle through leftover materials came up. The researcher brought those 
materials to convey the emotions and feelings to the audience’s realism of lives and awareness of being 
accepted by the society including to uphold aesthetic value. To collect data was to gather the information, 
survey, interview, taking the photos from where they really live. After that, those data were analyzed to find 
the shapes and design the appropriate works in accordance with the concept through mixed painting; plastic 
incineration process which diminished the detail of the pictures and only shape appeared by performing 
the principles of composition. Different colors of leftover plastics are burned for remaining the value and 
texture in works. These materials are considered the appropriate ones to reflect the concept. Two works of 
art are created by using the homeless’ shapes and corresponding materials which are different colors of 
burned plastics that remain the value and texture in works. They can mirror lifestyle, build the emotions 
and feelings of the homeless and reflect the value of lives which need to be accepted by the society. 
 

 

Keywords: Urban Society, Mixed painting; incineration, Color of feeling reflection, value of lives which 
need to be accepted by the society. 
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 คนเร่ร่อน ถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย มักพบเห็นกลุ่มคนเร่ร่อนตามที่สาธารณะ โดยกลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้มี
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จึงควรให้ความสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้สังคม
ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ที่พบเห็นในที่สาธารณะ นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะที่
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น โดยนำรูปร่างรูปทรงของคนเร่ร่อน และวัสดุที่มี
ความสอดคล้อง สะท้อนถึงวิถีชีวิตด้วยพลาสติกหลากหลายสีนำมาเผาให้เกิดค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงานทำให้เกิดอารมณ์
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คำสำคัญ  :  สังคมเมือง  จิตรกรรมผสม เผาพลาสติก  สีสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก คุณค่าของชีวิตที่ต้องการ  การยอมรับจาก
สังคม 

 

 

 
1นิสิต,หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  
90000 
2อาจารย์,สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  90000 
1A student  from  bachelor  of  Education  in  art  Education,  Faculty  of  Education  and  Fine  and  Applied  Arts,  
Thaksin  University,  Songkhla  90000 
2A teacher  from  bachelor  of  Education  in  art  Education,  Faculty  of  Education  and  Fine  and  Applied  Arts,  
Thaksin  University,  Songkhla  90000 
*Corresponding  author : Tel : 0635377040.Email  address :  sittikit0@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1118

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรมผสม เผาพลาสติก 

แนวความคิด           
          ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของคนเร่ร่อน เป็นภาพที่ติดตาและพบเห็นใน พื้นที่ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจำ หรือพบเห็น ในที่
สาธารณะ ข่าวสารบนโลกโซเชียล บ่อยครั้งที่อารมณ์ ความรูสึก เป็นสิ่งที่นำพาความคิดให้ถูกพัฒนาผ่านกระบวนการทาง
ศิลปะที่ให้คุณค่ากับตนเองและผู้อื่นได้รับรู้ จึงเกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม เผ่า
พลาสติกในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของคนเร่ร่อนผ่านวัสดุที่เหลือใช้ นำมาสร้าง
เป็นเทคนิคใหม่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า จึงนำพลาสติกที่เหลือใช้ ที่ไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้ ทำให้เกิด
ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงพลาสติก ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สังคมยอมรับ 

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ความเป็นอยู่ ท่ีพบเห็นในพื้นที่สาธารณะ 
 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนเร่ร่อนในรูปแบบ จิตรกรรมผสม การเผ่าพลาสติก ให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อการการดำรงชีวิตของคนเร่ร่อนในสังคม  
 3. เพื่อสะท้อนเห็นคุณค่าของชีวิต ให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และเกิดคุณค่าทางสุนทรียะ 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 เริ่มต้นจากกรศึกษาค้นคว้าข้อมูล และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพในหลายๆมุมของการดำเนินชีวิต
ของคนเร่ร่อน ทั้งท่าทาง อากัปกริยา การแสดงออกจากการใช้ชีวิตของคนเร่ร่อน แสง เงา ช่วงเวลาเพื่อให้ได้ภาพที่มีเนื้อหา
เรื่องราว องค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ สามารถถ่ายทอดถึงการดำเนินชีวิต และอารมณ์ความรู้สึก ได้ตรงตามจุดประสงค์ 
จากนั้นนำภาพถ่ายที่ได้มาคัดเลือกเป็นแนวทางในการร่างภาพ โดยการจัดองค์ประกอบ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงภาพร่าง
ผลงานเช่น การแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ สี น้ำหนักแสงเงา ให้สะท้อนถึงความรู้สึกยิ่งข้ึน ลดทอนรายละเอียดของภาพให้เห็นเพียง
รูปร่าง รูปทรงและน้ำหนักแสง เงา มีการปรับแต่งพื้นหลังของภาพให้เห็นถึงการดำเนินชีวิต สภาพความเป็นอยู่ให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  และนำภาพที่ได้มาลดทอนรายละเอียด และปรับแต่งสีให้มีความ
เหมาะสม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพบนไม้กระดานเป็นสิ่งสำคัญ ต้อง
มีความละเอียดและแม่นยำ ช่วยให้การเผาพลาสติกคุมจังหวะนั้นง่าย และลดการผิดพลาดในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น การเผา
พลาสติกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำหนักของการใช้ไฟท่ีจะเผา และควบคุมการไหลของพลาสติกที่จะทำให้รู้ทรงผิดเพียนไปได้ 
ต้องอาศัยการทดลอง และความชำนาญในการเผาพลาสติก 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการวิเคราะห์ได้ทำการเลือกลักษณะท่าทาง ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งลักษณะ
ท่าทางที่ได้มานั้นเกิดจากความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อคนเร่ร่อน ซึ่งข้าพเจ้าได้นำลักษณะท่าทาง มาสร้างสรรค์เป็นรูปทรง
ที่มีโครงในลักษณะ 2 มิติ โดยข้าพเจ้าได้นำเอา สี รูปร่างรูปทรง ท่าทาง สร้างสรรค์ผ่านเทคนิคจิตรกรรมผสม การเผาพลาสติก 
โดยการนําเอาวัสดุพลาสติกเหลือใช้มาเผาสร้างค่าน้ำหนักลงเฟรมไม้กระดาน ตามแบบที่ร่างไว้ และใช้สีอะคริลิคเก็บ
รายละเอียดของงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น   
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
          อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง 1. ดินสอ 2. สีอะคริลิค 3. ยางลบ 4. แผ่นไม้กระดาน    5. กาว  
6. ถุงพลาสติกเหลือใช้ 7. เกรียงเกลี่ยสี 8. แก๊สหัวพ่นไฟ 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ เรื่องสังคมเมือง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรม ผสมการเผาพลาสติก รูปแบบ
เสมือนจริง โดยนําเอาความเป็นอยู่ของคนเร่ร่อนลักษณะท่าทาง มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก 
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ให้ผู้คนภายนอกเห็นถึงคุณค่าความสำคัญชีวิตของคนเร่ร่อน 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงาน ชีวิตต้องการชีวิต ผลงานได้แสดงท่าทาง ของคนเร่ร่อนที่กำลังเข็นรถเก็บกล่องลังกระดาษ ขวดน้ำที่เหลือใช้ 
ตามที่สาธารณะ บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วย สี พื้นผิว รูปร่างรูปทรง ท่าทาง ผ่านเทคนิคจิต
กรรมผสม การเผ่าพลาสติก ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนเร่ร่อนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้สังคมยอมรับ 
  

 
ช่ือผลงาน : ชีวิตต้องการชีวิต 

ขนาด : 180 x 225 ซม. 
เทคนิค : จิตรกรรมสื่อผสม เผาพลาสติก 

 
 

หมายเหตุ ชิ้นที่ 2 อยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ยังเสร็จไม่เรียบร้อย 
 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

จิตรกรรมผสม เผาพลาสติก 

แนวความคิด           
          ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของคนเร่ร่อน เป็นภาพที่ติดตาและพบเห็นใน พื้นที่ท่ีอาศัยอยู่เป็นประจำ หรือพบเห็น ในที่
สาธารณะ ข่าวสารบนโลกโซเชียล บ่อยครั้งที่อารมณ์ ความรูสึก เป็นสิ่งที่นำพาความคิดให้ถูกพัฒนาผ่านกระบวนการทาง
ศิลปะที่ให้คุณค่ากับตนเองและผู้อื่นได้รับรู้ จึงเกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม เผ่า
พลาสติกในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของคนเร่ร่อนผ่านวัสดุที่เหลือใช้ นำมาสร้าง
เป็นเทคนิคใหม่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า จึงนำพลาสติกที่เหลือใช้ ที่ไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้ ทำให้เกิด
ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงพลาสติก ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สังคมยอมรับ 

จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ความเป็นอยู่ ท่ีพบเห็นในพื้นที่สาธารณะ 
 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนเร่ร่อนในรูปแบบ จิตรกรรมผสม การเผ่าพลาสติก ให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อการการดำรงชีวิตของคนเร่ร่อนในสังคม  
 3. เพื่อสะท้อนเห็นคุณค่าของชีวิต ให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และเกิดคุณค่าทางสุนทรียะ 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 เริ่มต้นจากกรศึกษาค้นคว้าข้อมูล และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพในหลายๆมุมของการดำเนินชีวิต
ของคนเร่ร่อน ทั้งท่าทาง อากัปกริยา การแสดงออกจากการใช้ชีวิตของคนเร่ร่อน แสง เงา ช่วงเวลาเพื่อให้ได้ภาพที่มีเนื้อหา
เรื่องราว องค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ สามารถถ่ายทอดถึงการดำเนินชีวิต และอารมณ์ความรู้สึก ได้ตรงตามจุดประสงค์ 
จากนั้นนำภาพถ่ายที่ได้มาคัดเลือกเป็นแนวทางในการร่างภาพ โดยการจัดองค์ประกอบ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงภาพร่าง
ผลงานเช่น การแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ สี น้ำหนักแสงเงา ให้สะท้อนถึงความรู้สึกยิ่งข้ึน ลดทอนรายละเอียดของภาพให้เห็นเพียง
รูปร่าง รูปทรงและน้ำหนักแสง เงา มีการปรับแต่งพื้นหลังของภาพให้เห็นถึงการดำเนินชีวิต สภาพความเป็นอยู่ให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  และนำภาพที่ได้มาลดทอนรายละเอียด และปรับแต่งสีให้มีความ
เหมาะสม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่างภาพบนไม้กระดานเป็นสิ่งสำคัญ ต้อง
มีความละเอียดและแม่นยำ ช่วยให้การเผาพลาสติกคุมจังหวะนั้นง่าย และลดการผิดพลาดในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น การเผา
พลาสติกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำหนักของการใช้ไฟท่ีจะเผา และควบคุมการไหลของพลาสติกที่จะทำให้รู้ทรงผิดเพียนไปได้ 
ต้องอาศัยการทดลอง และความชำนาญในการเผาพลาสติก 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการวิเคราะห์ได้ทำการเลือกลักษณะท่าทาง ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งลักษณะ
ท่าทางที่ได้มานั้นเกิดจากความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อคนเร่ร่อน ซึ่งข้าพเจ้าได้นำลักษณะท่าทาง มาสร้างสรรค์เป็นรูปทรง
ที่มีโครงในลักษณะ 2 มิติ โดยข้าพเจ้าได้นำเอา ส ีรูปร่างรูปทรง ท่าทาง สร้างสรรค์ผ่านเทคนิคจิตรกรรมผสม การเผาพลาสติก 
โดยการนําเอาวัสดุพลาสติกเหลือใช้มาเผาสร้างค่าน้ำหนักลงเฟรมไม้กระดาน ตามแบบที่ร่างไว้ และใช้สีอะคริลิคเก็บ
รายละเอียดของงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น   
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ความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

เสาวลักษณ์ ปาตังตะโร1*    ยอดชาย พรหมอินทร2์ 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพัน ความรักและ
ความอบอุ่น ของคนในครอบครัว เพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอให้เห็นถงึความส าคัญของสถาบันครอบครวัท่ีมีคุณภาพ ผ่านความ
ทรงจ าของข้าพเจ้า  ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีความส าคัญ ต่อวิถีชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ซึ่งในแตล่ะครอบครวัมีสิ่งแวดล้อมกล่อมเกลาทัศนคต ิ ตลอดจน บุคลิกภาพคน 
ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีเนื้อหา สาระมาจากความทรงจ าวัยเยาว์ อันแสนอบอุ่นในครอบครัว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคล ด้วยการพรรณนาในเชิงทัศนศิล ผสมผสานด้วยเทคนคิการเย็บ
ปัก ถัก ร้อย ลงบนหมอน บ่งบอกถึงความเบาความอบอุ่นของครอบครัว รูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจนิตนาการ น าเสนอผ่าน
มุมมอง ความคิด ความรู้สึกทางศลิปะ ผลสรุปการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกสะท้อนเนื้อหาภายในและรูปแบบท่ีปรากฏสื่อถึง
ความรักความอบอุ่นในหลักการทางทัศนศิลป์ จนไดผ้ลสรุปของความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สะท้อนความผูกพันของ
คนในครอบครัว 

ค าส าคัญ : ครอบครัว ความอบอุ่น ความผูกพัน  
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family love warmth  
Saowalak patanktaro1*   Yodchai phromin2 

 

Abstract 
 

 Creation of the work set “love and warmth in family” that presents story about commitment, love 
and warmth of family members as media for presenting importance of qualified family institution through 
my memory from childhood to present. Family is basic institution of society that is important to way of life 
and cultural ways the most, especially psychological part. Each family has environment to train attitudes 
and personality. Thus, I want to present creative work that has content and matter from my memory in 
childhood that is warm in my family, especially the impressive incidents about personal commitment by 
describing in visual art mixed with doing needlework on pillows that indicates lightness and warmth of 
family with type of work of semi-real and imagination. It is presented through aspects, thoughts and feeling 
of art. The conclusion of creation of work shows and reflects internal content and type that show love and 
warmth in principle of visual art until getting conclusion of beauty that has identity and reflects commitment 
of family members. 

Keywords: Family, Warmth, Commitment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

เสาวลักษณ์ ปาตังตะโร1*    ยอดชาย พรหมอินทร2์ 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพัน ความรักและ
ความอบอุ่น ของคนในครอบครัว เพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอให้เห็นถงึความส าคัญของสถาบันครอบครวัท่ีมีคุณภาพ ผ่านความ
ทรงจ าของข้าพเจ้า  ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีความส าคัญ ต่อวิถีชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ซึ่งในแตล่ะครอบครวัมีสิ่งแวดล้อมกล่อมเกลาทัศนคต ิ ตลอดจน บุคลิกภาพคน 
ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีเนื้อหา สาระมาจากความทรงจ าวัยเยาว์ อันแสนอบอุ่นในครอบครัว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคล ด้วยการพรรณนาในเชิงทัศนศิล ผสมผสานด้วยเทคนคิการเย็บ
ปัก ถัก ร้อย ลงบนหมอน บ่งบอกถึงความเบาความอบอุ่นของครอบครัว รูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจนิตนาการ น าเสนอผ่าน
มุมมอง ความคิด ความรู้สึกทางศลิปะ ผลสรุปการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกสะท้อนเนื้อหาภายในและรูปแบบท่ีปรากฏสื่อถึง
ความรักความอบอุ่นในหลักการทางทัศนศิลป์ จนไดผ้ลสรุปของความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สะท้อนความผูกพันของ
คนในครอบครัว 

ค าส าคัญ : ครอบครัว ความอบอุ่น ความผูกพัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1นิสิต., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000 
2ผศ., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000 
1Students, Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 
2Assist. Prof., Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 

*Corresponding author: Tel.: 0612589289.E-mail address: Seapattangtaro@gmail.com 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1122

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

แนวความคิด 

 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทีม่ีแรงบันดาลใจจากชีวิตวัยเยาว์เกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคลใครอบครัว
ด้วยการพรรณนาเรื่องราวสะเทือนอารมณ์ บนเทคนิคการเยบ็ปักของเส้นด้ายแทนร่องรอยความทรงจ า ที่มีความคิดจตินาการ
รูปทรงเป็นใบหน้าของบุคลคลในครอบครัว แสดงออกถึงจินตนาการของรูปทรงจังหวะการเย็บ การทบัซ้อนของเส้นด้าย แล้ว
ส่วนต่างๆที่สร้างขึ้น มาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อแสดงความคดิ อารมณ์ความรูส้ึก ออกมาเป็นผลงาน  

 

วัตถุประสงค์ของผลิตผลงานการสร้างสรรค์ 
  

1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานน าเสนอที่บ่งบอกถึงความสุขผ่านเรื่องราวความผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัว 

 2. ศึกษาการจัดองค์ประกอบศลิป ์เส้น สสีัน รูปทรง มิติ จังหวะ เกดิจากการลดทอน และเพิ่มเติมรปูทรงให้เข้าใจ 

 ง่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม จากวัสดุ วัตถุท่ีแสดงถึงความเบาบางและอบอุ่น 

  3. สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมลีักษณะไทย ในรูปแบบนามธรรม มีความเฉพาะปัจเจกบุคคล   

 4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานออกสูส่าธารณชน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 เป็นการรวบรวมข้อมลูจากประสบการณต์รง เกี่ยวกับช่วงเวลาชีวิตของวัยเยาว์ จากความทรงจ าในช่วงเวลาต่างๆ 
รวบรวมข้อมลูเรื่องราว สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของคนในครอบครัวอันแสดงถึงความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร การ
กล่อมเกลาจากญาติผู้ใหญ่ ของการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า จึงแสดงออกผ่านผลงาน ทีส่อดแทรกเรื่องราว ประสบการณ์จาก
ความทรงจ า ในวัยเยาวผ์สมกับจนิตนาการส่วนตัวและน ามาประมวลกับ ความคิด โดยน าเอาแนวทางของหลักทฤษฎี และ
องค์ประกอบศิลป์ท่ีเป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือรูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุรวมกับเทคนิคเพือ่ถ่ายทอดความคิด และ
แสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบกึ่งนามธรรม 

และอบอุ่น 
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รูปที่ 1 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 

 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

แนวความคิด 

 ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทีม่ีแรงบันดาลใจจากชีวิตวัยเยาว์เกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคลใครอบครัว
ด้วยการพรรณนาเรื่องราวสะเทือนอารมณ์ บนเทคนิคการเยบ็ปักของเส้นด้ายแทนร่องรอยความทรงจ า ที่มีความคิดจตินาการ
รูปทรงเป็นใบหน้าของบุคลคลในครอบครัว แสดงออกถึงจินตนาการของรูปทรงจังหวะการเย็บ การทบัซ้อนของเส้นด้าย แล้ว
ส่วนต่างๆที่สร้างขึ้น มาประกอบกันเป็นรูปทรงเพื่อแสดงความคดิ อารมณ์ความรูส้ึก ออกมาเป็นผลงาน  

 

วัตถุประสงค์ของผลิตผลงานการสร้างสรรค์ 
  

1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานน าเสนอที่บ่งบอกถึงความสุขผ่านเรื่องราวความผูกพันระหว่างบุคคลในครอบครัว 

 2. ศึกษาการจัดองค์ประกอบศลิป ์เส้น สสีัน รูปทรง มิติ จังหวะ เกดิจากการลดทอน และเพิ่มเติมรปูทรงให้เข้าใจ 

 ง่าย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม จากวัสดุ วัตถุท่ีแสดงถึงความเบาบางและอบอุ่น 

  3. สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมลีักษณะไทย ในรูปแบบนามธรรม มีความเฉพาะปัจเจกบุคคล   

 4. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานออกสูส่าธารณชน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 เป็นการรวบรวมข้อมลูจากประสบการณต์รง เกี่ยวกับช่วงเวลาชีวิตของวัยเยาว์ จากความทรงจ าในช่วงเวลาต่างๆ 
รวบรวมข้อมลูเรื่องราว สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศของคนในครอบครัวอันแสดงถึงความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร การ
กล่อมเกลาจากญาติผู้ใหญ่ ของการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า จึงแสดงออกผ่านผลงาน ทีส่อดแทรกเรื่องราว ประสบการณ์จาก
ความทรงจ า ในวัยเยาวผ์สมกับจนิตนาการส่วนตัวและน ามาประมวลกับ ความคิด โดยน าเอาแนวทางของหลักทฤษฎี และ
องค์ประกอบศิลป์ท่ีเป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือรูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุรวมกับเทคนิคเพือ่ถ่ายทอดความคิด และ
แสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบกึ่งนามธรรม 

และอบอุ่น 
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. วัสดุอุปกรณ์ในการหาข้อมลูไดแ้ก่ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และสมดุบันทึก 

 2. วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการท าภาพรา่งได้แก่ ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ สีอะครลิิค สฝีุ่น 3. วัสดุ
 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ผลงาน ได้แก่ หมอน กรรไกร เข็ม ด้าย ไหมปัก 

 4. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ กรรไกร สายเอ็นใส สว่านไฟฟ้า 

 น็อตสกรูเกลียว ไขควง คัตเตอร์ เทปใส ตลับเมตร ค้อน ลวด 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพอุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 เป็นวิถีการสร้างสรรคผ์ลงานด้วยการเย็บปักบนหมอน ร่างโรงสรา้งด้วยดินสอสีบางๆหรือดินสอชอลก์เขียนผ้า เป็น
รูปทรงใบหน้า ของคนในครอบครัวจากนั้นก็เย็บสร้างรปูทรงด้วยดา้ยสีขาวตามเส้นท่ีร่างทิศทางไว้ และเพิ่มลายละเอียดตา่งๆ
โดยยดันุ่นหรือเย็บซ้อนกันให้เป็นช้ันเพื่อควบคุมค่าน้ าหนักของรูปทรงนั้นจนสมบรูณ์ จากนั้นมีการท าหมอนให้เป็นคราบโดย
การพรมน้ าและใช้สฝีุ่นโดยการเกลี่ยด้วยมือ เพื่อให้เกิดคราบให้เห็นบรรยากาศเก่าๆ ในผลงานจะมีการเย็บปักเป็นตัวอักษร
และรูปทรงต่างๆจากจินตนาการ ด้วยการร่างภาพ เพื่อให้มองเห็นภาพรวม จากนั้นใช้เทคนิคการเย็บและการปัก โดยการใช้ผ้า
และไหมพรมผสมผสานกันมีสะดึงเป็นตัวช่วยในการท าผ้าใหต้ึง  ท าให้ผลงานสร้างสรรคเ์กิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมากขึ้น  
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานในชุด ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความทรงจ าภายในครอบครัวของข้าพเจ้า โดยการน าหมอนมาใช้ในการสร้างรูปทรงใบหน้าของคนในครอบครัว มีการ
ปักเย็บรูปทรงเรื่องราวและลวดลายต่างๆที่ให้มีมติิการทับซ้อนข รวมไปถึงแสดงกาลเวลาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกตา่งกัน เพื่อ
สะท้อนความรักความอบอุ่นของครอบครัว และสอดแทรกรูปทรงท่ีท าให้เกิดจินตนาการและความสนกุสนาน 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงาน ความสุข ความทรงจ า ไดแ้รงบันดาลใจจากสภาพของหมอนเก่าๆ และบรรยากาศเก่าๆของครอบครัว  การ
หยอกล้อเล่นกันของพ่อแม่ลูก ทีแ่สดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของรูปทรง เส้นและบรรยากาศในช่วงเวลาของการนอนทีพ่บ
เจอในแต่ละวัน โดยสะท้อนความสุขความทรงจ า  ผา่นรูปทรงท่ีท าให้เกิดความสนุกสนานโดยการผสมผสานวัสดเุพื่อให้เกิด
จินตภาพท่ีหลากหลาย 

 ผลงาน ความรัก ความอบอุ่น ได้รบัแรงบัลดาลใจมาจากคราบหมอนเก่าๆที่ท าให้นึกถึงบรรยากาศเกา่ๆ กับช่วงเวลา
ที่ผ่านมา  ทีรู่้สึกอบอุ่นโดยมีพ่อกบัแม่นอนอยู่ข้างๆ โดยมสีีหน้าท่ีรูส้ึกสบายใจและมีความสุข มีท่าทางการนอนโอบกอดลูกด้วย
แขนของพ่อแม่การใช้ขนาดรูปทรงและเส้นท่ีท าใหรู้้สึกเคลื่อนไหวและผสมผสานรูปทรงและสสีันของวัสดุในการสร้างรูปทรงท่ี
แปลกใหม่ให้มีความแตกตา่งของพื้นผิวท่ีหลากหลายในการช่วยสรา้งความสุขความสนุกสนานและจนิตภาพท่ีแตกต่างกัน 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงาน มีแนวคิดจากการ สื่อให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว ข้าพเจ้าไดส้ร้างสรรค ์
ผลงานโดยน าเอาความคิดและแรงบันดาลใจ มาจากภาพความทรงจ าในวัยเยาว์ที่มีต่อบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะการอบรม
สั่งสอนการกล่อมเกลาจากญาตผิู้ใหญ ่ที่ปลูกฝังความดีงามทางวัฒนธรรม และประเพณเีกิดเป็นความประทับใจน าสู่พัฒนาการ
ทางการสร้างสรรค์งานท่ีมีรูปแบบเฉพาะตน ด้วยการรวบรวมข้อมลูทางความคิดจากภาพสะท้อนในวยัเยาว์กับจินตนาการส่วน
ตน ผ่านกระบวนการทางเทคนิคและการใช้รูปทรงเพื่อสื่อความหมายในการแสดงออก 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. วัสดุอุปกรณ์ในการหาข้อมลูไดแ้ก่ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และสมดุบันทึก 

 2. วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการท าภาพรา่งได้แก่ ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ สีอะครลิิค สฝีุ่น 3. วัสดุ
 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ผลงาน ได้แก่ หมอน กรรไกร เข็ม ด้าย ไหมปัก 

 4. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ กรรไกร สายเอ็นใส สว่านไฟฟ้า 

 น็อตสกรูเกลียว ไขควง คัตเตอร์ เทปใส ตลับเมตร ค้อน ลวด 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพอุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
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รูปที่ 4 ช่ือผลงาน :ความสุข ความทรงจ า ขนาด : 150 x 72 เซนตเิมตร เทคนิค : เย็บปักบนหมอน 
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วัสดุสะท้อนชีวิต 
อิสรชัย ไชยรตัน์1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 
        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วัสดุสะท้อนชีวิต” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี ชนบท แสดงออกถึงการหุงหา
อาหารในครอบครัวผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากไม้ฟืน วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีความเป็นชนบทไทย ข้าพเจ้าได้เห็นและสัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และมีความผูกพันกับสภาพพื้นที่ในชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเนื้อหา คุณค่า ความงาม สีสันจากวัสดุ วัตถุ ในชนบท ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น 
ที่สืบทอดและต่อยอดสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  ผ่านการผสมผสานด้วยเทคนิคจิตรกรรมและการสร้างพื้นผิว ในรูปแบบ เหมือนจริง 
โดยนำรูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ จัดเรียงใหม่ จนเกิดเป็นรูปทรง มุมมอง ที่แสดงความเป็นเอกภาพ ทั้ง วัสดุ วัตถ ุ
สีสัน จังหวะ ในหลักการทางทัศนศิลป์ จนได้ผลสรุปของความงามท่ีลงตัว เฉพาะตน สะท้อนความเป็นอยู่และสภาพชีวิตคนใน
ชนบท 

คำสำคัญ : ครอบครัว ชนบท วิถีชีวิต  จิตรกรรม  
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The Material Reflections of Life 
Isarachai chairat1*  Yodchai phromin2 

Abstract 
The artwork entitled “The Material Reflections of Life” presents a story about rural life that 

represents family cooking by storytelling through firewood and ordinary materials in rural life in Thailand. 
We have seen and experienced these environments from childhood until now and have a relationship with 
a resource abundance community. This work aims to reflect the content, value, beauty, and color of the 
materials and objects in rural areas that occurred in folk wisdom and have been inherited and built on to 
the present. The work is the compositions of painting techniques and creating realistic textures by bringing 
natural shapes to create and rearrange them until becoming shapes and perspectives that reveal the unity 
of materials, objects, colors, and rhythms in arts. This artwork reached the perfect beauty and uniqueness, 
and it reflected the way of life and living conditions of rural people. 

Keywords: Family, Rural, Way of life, Painting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัสดุสะท้อนชีวิต 
อิสรชัย ไชยรตัน์1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 
        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วัสดุสะท้อนชีวิต” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี ชนบท แสดงออกถึงการหุงหา
อาหารในครอบครัวผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากไม้ฟืน วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีความเป็นชนบทไทย ข้าพเจ้าได้เห็นและสัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และมีความผูกพันกับสภาพพื้นที่ในชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเนื้อหา คุณค่า ความงาม สีสันจากวัสดุ วัตถุ ในชนบท ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น 
ที่สืบทอดและต่อยอดสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  ผ่านการผสมผสานด้วยเทคนิคจิตรกรรมและการสร้างพื้นผิว ในรูปแบบ เหมือนจริง 
โดยนำรูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ จัดเรียงใหม่ จนเกิดเป็นรูปทรง มุมมอง ที่แสดงความเป็นเอกภาพ ทั้ง วัสดุ วัตถ ุ
สีสัน จังหวะ ในหลักการทางทัศนศิลป์ จนได้ผลสรุปของความงามท่ีลงตัว เฉพาะตน สะท้อนความเป็นอยู่และสภาพชีวิตคนใน
ชนบท 

คำสำคัญ : ครอบครัว ชนบท วิถีชีวิต  จิตรกรรม  
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
   เป็นผลงานจติรกรรม ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชนบท รูปแบบเหมือนจริง  

 

แนวความคิด 
        ความประทับใจในเรื่องไม้ฟืนในชนบท ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในพ้ืนท่ีชนบท ทีใ่ช้ทำเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร
ภายในครอบครัว ผ่านการจัดการเพื่อจัดเก็บท่ีหลากหลาย และไม้ฟืนยังเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ขาดไม่ได้ในครัวเรือน โดยนำมาสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบเหมือนจริง ให้เห็นถึง เทคนิค สีสัน พื้นผิว 
เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกถึงสภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในชนบท 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การหูงหาอาหาร นำมาใช้ในมุมมองการสร้างสรรค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงชีวิตจากไม้ฟืน 
2. เพื่อศึกษาการจัดองค์ประกอบศิลป์ เส้น สีสัน รูปทรง มิติ จังหวะ ด้วยกระบวนการเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง

และการสร้างพื้นผิวร่องรอย 
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลักษณะไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีรูปแบบเหมือนจริง  
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาไม้ฟืน วัสดุที่มีความสำคญัในพ้ืนท่ีชนบท ท่ีใช้ทำเช่ือเพลิงในการประกอบอาหาร ผ่าน

กระบวนการจดัการเพื่อจัดเก็บ และด้วยพ้ืนผิวของไม้ที่มีความแตกต่างตามสภาพพื้นที่ล้วนสื่อถึงภูมปิัญญาและ
สภาพชีวิตคนชนบท 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหมือนจริง  ผ่านการจัดว่างใหม่ โดยควบคุมทิศทาง ขนาด และ
วัสดุมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิต การหูงหาอาหารของคนชนบท 

3. ขอบเขตด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคจติกรรม สฝีุ่นบนพ้ืนผ้าใบ พร้อมท้ังสร้างพื้นผิว รูปทรง และ
โทนสีให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก 

 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
     การรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับวิถีชีวิต การอยู่อาศัย การหูงหาอาหารในชนบท การหาฟืน การ
จัดเก็บฟืน และสภาพพื้นที่จริง รวบรวมข้อมูลจากครอบครัวและปราชญ์ชาวบ้านเฉพาะทาง สิ่งแวดล้อม ศึกษาความงาม 
ความสมบูรณ์ ความสัมพันธ์จากวัตถุ วัสดุ และสภาพแวดล้อมจากพื้นที่ชนบท ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำกิน การหูงหาอาหาร 
ข้าพเจ้าจึงแสดงออกผ่านผลงาน ทีสอดแทรกเรื่องราว ภูมิปัญญา และประสบการณ์ที่ตัวข้าเจ้าได้สัมผัสในช่วงเวลาวัยเด็ก
จนถึงปัจจุบัน ผสมกับจินตนาการส่วนตัวและนำมาปรับใช้ ผ่านการตีความ วิเคราะห์ จนตกผลึก โดยนำเอาแนวทางของหลัก
ทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือ รูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุรวมกับเทคนิคเพื่อถ่ายทอด
ความคิด และแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบเหมือนจริง 
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รูปที่ 1 ภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
        วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพร่าง ได้แก่ ดินสอHB ยางลบ ไม้บรรทัด พู่กันเบอร์ 00, 8, 12 สีฝุ่น 
กระดาษร้อยปอนด์ขนาดA4 กระดาษแข็ง คัตเตอร์ 
        วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ เฟรมผ้าใบ พู่กันเบอร์ 00, 8, 12 พูกันแบนเบอร์ 20, 25, 30 สีฝุ่น  
สีอะคริลคิ สีรองพื้น กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 3, 4 ถังใส่น้ำ จานสี 
 

 
รูปที่ 2 อุปกรณ์ในการดาเนินการผลิตผลงานสรา้งสรรค์ 

 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
        เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการนำหลักทัศนธาตุมาประกอบกัน นำเสนอรูปแบบ
รูปทรง ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องราวและเนื้อหา เทคนิค มาสร้างสรรค์ให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อความแปลกใหม่และ
สร้างความน่าสนใจ สามารถจัดเรียงตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
   เป็นผลงานจติรกรรม ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตชนบท รูปแบบเหมือนจริง  

 

แนวความคิด 
        ความประทับใจในเรื่องไม้ฟืนในชนบท ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในพ้ืนท่ีชนบท ทีใ่ช้ทำเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร
ภายในครอบครัว ผ่านการจัดการเพื่อจัดเก็บท่ีหลากหลาย และไม้ฟืนยังเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ขาดไม่ได้ในครัวเรือน โดยนำมาสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบเหมือนจริง ให้เห็นถึง เทคนิค สีสัน พื้นผิว 
เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกถึงสภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในชนบท 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การหูงหาอาหาร นำมาใช้ในมุมมองการสร้างสรรค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงชีวิตจากไม้ฟืน 
2. เพื่อศึกษาการจัดองค์ประกอบศิลป์ เส้น สีสัน รูปทรง มิติ จังหวะ ด้วยกระบวนการเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง

และการสร้างพื้นผิวร่องรอย 
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลักษณะไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีรูปแบบเหมือนจริง  
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาไม้ฟืน วัสดุที่มีความสำคญัในพ้ืนท่ีชนบท ท่ีใช้ทำเช่ือเพลิงในการประกอบอาหาร ผ่าน

กระบวนการจดัการเพื่อจัดเก็บ และด้วยพ้ืนผิวของไม้ที่มีความแตกต่างตามสภาพพื้นที่ล้วนสื่อถึงภูมปิัญญาและ
สภาพชีวิตคนชนบท 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหมือนจริง  ผ่านการจัดว่างใหม่ โดยควบคุมทิศทาง ขนาด และ
วัสดุมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิต การหูงหาอาหารของคนชนบท 

3. ขอบเขตด้านเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคจติกรรม สฝีุ่นบนพ้ืนผ้าใบ พร้อมท้ังสร้างพื้นผิว รูปทรง และ
โทนสีให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก 

 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
     การรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับวิถีชีวิต การอยู่อาศัย การหูงหาอาหารในชนบท การหาฟืน การ
จัดเก็บฟืน และสภาพพื้นที่จริง รวบรวมข้อมูลจากครอบครัวและปราชญ์ชาวบ้านเฉพาะทาง สิ่งแวดล้อม ศึกษาความงาม 
ความสมบูรณ์ ความสัมพันธ์จากวัตถุ วัสดุ และสภาพแวดล้อมจากพื้นที่ชนบท ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการทำกิน การหูงหาอาหาร 
ข้าพเจ้าจึงแสดงออกผ่านผลงาน ทีสอดแทรกเรื่องราว ภูมิปัญญา และประสบการณ์ที่ตัวข้าเจ้าได้สัมผัสในช่วงเวลาวัยเด็ก
จนถึงปัจจุบัน ผสมกับจินตนาการส่วนตัวและนำมาปรับใช้ ผ่านการตีความ วิเคราะห์ จนตกผลึก โดยนำเอาแนวทางของหลัก
ทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือ รูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุรวมกับเทคนิคเพื่อถ่ายทอด
ความคิด และแสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ รูปแบบเหมือนจริง 
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        1. การศึกษาข้อมูล 
                1.1 ข้อมูลจากวัตถุในการทำเชื้อเพลิง ไม้ฟืนแต่ละชนิด ลักษณะลายละเอียดสีสันของวัตถุแต่ละอย่าง ทั้งด้าน
ประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทรกับครอบครัวในแต่ละช่วงวัย ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและ
เกิดประทับใจ เป็นผลให้สามารถแสดงออกในด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจน 
                2.2 ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร และการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำเชื้อเพลิง 
และวิถีการประกอบอาหารในชนบท เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และ
เทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ ล้วนนำมาพัฒนาต่อยอดในด้านเทคนิควิธีการที่มีอยู ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

        2. ข้ันตอนการสร้างภาพร่าง 
 เป็นการรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรับรู้สัมผัสจากสถานที่จริง  จากวิถีชีวิตคนใน
ชนบท ทั้งข้อมูลจากบุคคลในครอบครัวและปราชญ์เฉพาะทางในชุมชนและนอกชุมชน ข้าพเจ้านำมาประมวลผลใหม่ เพื่อท่ีจะ
วิเคราะห์ให้มีเนื้อหาและแนวความคิดตรงกับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด นำมาจัดองค์ประกอบ เพื่อหา
โครงสร้างโดยรวมของภาพ ลักษณะมุมมองต่างๆ เพื่อได้วิเคราะห์ตามแนวทางที่จะแสดงออกได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์  
และสังเคราะห์ออกมาโดยกำหนดรูปทรง และโครงสร้างของภาพรวม เป็นการควบคุมการแสดงออกด้วยทัศนธาตุที่เป็นไป
ในทางที่ต้องการ กำหนดรูปแบบที่มี การประกอบกันของเส้นโครงสร้างเพื่อให้เกิด รูปทรง สัดส่วน จังหวะ การทับซ้อน ที่มี
ความต่อเนื่อง และประสานกันด้วยทิศทางของเส้นกับรูปทรง นำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อทำตามคำแนะนำและตรวจความ
บกพร่องในแต่ละครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์  เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และผ่านการอนุมัติ แล้ว
จึงนำภาพร่างที่เหมาะสมไปขยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อไป 

        3. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
        การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานเทคนิค จติกรรม รูปแบบเหมือนจริง เน้น
กระบวนการทางเทคนิคการเขียนสีฝุ่น และการสร้างพื้นผิว เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยการสร้างสรรค์ผลงานในชุด
นี้สามารถแบ่งออกตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 

        3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ได้แก่ เฟรมผ้าใบ พู่กันเบอร์ 00, 8, 12 พูกันแบนเบอร์ 20, 25,  สีฝุ่น 
สีอะครลิิค สรีองพื้น กระดาษทรายขัดไมเ้บอร์ 3, 4 ถังใส่น้ำ จานส ี

        3.2 ขั้นตอนในการสร้างสรรค ์

        ขั้นตอนการร่างภาพ และเขียนลายเส้นและสร้างค่าน้ำหนัก บนพื้นที่ว่าง นำภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือกไปเป็นต้นแบบ 
โดยใช้ดินสอร่างภาพบนกระดาษบรู๊ฟให้สมบูรณ์ตามแบบภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อกำหนดรูปทรง สัดสวน เส้น ทิศทาง
และขอบเขต ของงานให้ได้ตามที่ต้องการ 

        ขั้นตอนการคัดลอกงานลงเฟรม นำภาพร่างที่ผ่านการร่างขยายบนกระดาษบรู๊ฟมาซ้อนทับลงบนเฟรมครั้นด้วยกระดาษ
ลอกลาย ทำการลอกลายให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 

        ขั้นตอนการลงสีและการสร้างพื้นผิว นำสีฝุ่นผสมน้ำมาระบายลงบนเฟรมตามแบบร่าง เพื่อกำหนดค่าสีและน้ำหนักของ
งานโดยภาพรวมพร้อมด้วยสร้างพื้นผิวในชั้นสีแรก จากนั้นระบายทับชั้นที่สองเพื่อเพิ่มค่าน้ำหนักงาน โดยจะผสมเนื้อสีเพิ่ม
มากขึ้น ในขั้นต้อนท่ีสามลงเนื้อสีเพื่อเพิ่มน้ำหนัก มิติ ระยะ อีกครั้งจนท่ัวท้ังงาน พร้อมสร้างพื้นผิวให้ชัดเจน โดยใช้เทคนิคดังนี้  
การใช้คัตเตอร์บัตจุดน้ำหมาดๆ ขัดลงบนตัววัตถุ เพื่อสร้างความเป็นด่าง ความไม่เท่ากันของสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึง ความ
เป็นเชื้อราในไม้ การใช้กระดาษขยำและเช็ดออกจากเฟรมหลังลงสีเสร็จ เพื่อสร้างพื้นผิวเนื้อไม้ การผสมสีอะคริลิค สีดำ สี
น้ำตาล ใช้แปรงจุ่มสีสะบัดขนแปรงให้เกิดเป็นละอองเล็กๆ เพื่อสร้างลายละเอียดย่อของไม้ 
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รูปที่ 3  การสร้างพื้นผิว 

 

        ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด เริ่มเก็บรายละเอียดในแตล่ะส่วนของการสร้างพื้นผิว โดยการใช้พกูันแตะ ระบาย ใน
บางส่วนท่ียังขาดหายหรือต้องการเพิ่ม จากนั้นการตดัเส้นโดยใช้สี โทนน้ำตาลแดง ดำ เป็นอันเสร็จ   

 

ผลงานสร้างสรรค์ 
        ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ วัตถุสะท้อนชีวิต ในรูปแบบเหมือนจริง โดยมีเรื่องราว เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสภาพพื้นที่ใน
ชนบทภายในครอบครัวของข้าพเจ้า และยังสะท้อนภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าในการยิบจับวัสดุ วัตถุต่างๆมาใช้ประโยชน์ โดย
สร้างรูปทรงมาจากเรื่องราวของการหูงหาอาหารในชนบทไทย ผสมผสานกับรูปทรงวัสดุและวัตถุที่แสดงถึงร่องรอยภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ ตามจินตนาการของข้าพเจ้าเอง ด้วยวิธีการกาหนดค่าสี ทิศทางของเส้น ให้มีความเคลื่อนไหว 
ด้วยการประสานเส้น และทับซ้อนของไม้ฟืน แทรกด้วยวัตถุต่างๆ เช่น มัดของไม้ฟืน กะลา ถ่าน เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 4 ช่ือผลงาน : ฟันฟืน ขนาด : 150 x 130 เซนติเมตร เทคนิค : จิตรกรรม (ผลงานในระยะแรก) 

          ผลงานสร้างสรรค์ในระยะที่ 1 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรคผ์ลงานผ่านเรื่องราวจากไม้ฟืน ที่อยู่ในพ้ืนท่ีชนบทนำมาจัดเรยีง
ร้อยใหม่ในรูปแบบศลิปะ แตย่ังคงมีลักษณะการจดัการรูปแบบดังเดมิ วัตถุท่ีนำมาใช้จากพ้ืนท่ีจริง อาทิ ไม้ฟืน ทางต้นตาล
ลักษณะการมดัเพื่อจัดเก็บ สะท้อนชีวิตการทำกินผ่านมมุมองวัตถุไม้ฟืนชนบท 

        1. การศึกษาข้อมูล 
                1.1 ข้อมูลจากวัตถุในการทำเชื้อเพลิง ไม้ฟืนแต่ละชนิด ลักษณะลายละเอียดสีสันของวัตถุแต่ละอย่าง ทั้งด้าน
ประสบการณ์ตรงที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทรกับครอบครัวในแต่ละช่วงวัย ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขและ
เกิดประทับใจ เป็นผลให้สามารถแสดงออกในด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจน 
                2.2 ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสาร และการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำเชื้อเพลิง 
และวิถีการประกอบอาหารในชนบท เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และ
เทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้านำมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ ล้วนนำมาพัฒนาต่อยอดในด้านเทคนิควิธีการที่มีอยู ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

        2. ข้ันตอนการสร้างภาพร่าง 
 เป็นการรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรับรู้สัมผัสจากสถานที่จริง  จากวิถีชีวิตคนใน
ชนบท ทั้งข้อมูลจากบุคคลในครอบครัวและปราชญ์เฉพาะทางในชุมชนและนอกชุมชน ข้าพเจ้านำมาประมวลผลใหม่ เพื่อท่ีจะ
วิเคราะห์ให้มีเนื้อหาและแนวความคิดตรงกับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด นำมาจัดองค์ประกอบ เพื่อหา
โครงสร้างโดยรวมของภาพ ลักษณะมุมมองต่างๆ เพื่อได้วิเคราะห์ตามแนวทางที่จะแสดงออกได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์  
และสังเคราะห์ออกมาโดยกำหนดรูปทรง และโครงสร้างของภาพรวม เป็นการควบคุมการแสดงออกด้วยทัศนธาตุที่เป็นไป
ในทางที่ต้องการ กำหนดรูปแบบที่มี การประกอบกันของเส้นโครงสร้างเพื่อให้เกิด รูปทรง สัดส่วน จังหวะ การทับซ้อน ที่มี
ความต่อเนื่อง และประสานกันด้วยทิศทางของเส้นกับรูปทรง นำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อทำตามคำแนะนำและตรวจความ
บกพร่องในแต่ละครั้ง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์  เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และผ่านการอนุมัติ แล้ว
จึงนำภาพร่างที่เหมาะสมไปขยายเป็นผลงานสร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อไป 

        3. ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
        การสร้างสรรคผ์ลงานศลิปนิพนธ์ในชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานเทคนิค จติกรรม รูปแบบเหมือนจริง เน้น
กระบวนการทางเทคนิคการเขียนสีฝุ่น และการสร้างพื้นผิว เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยการสร้างสรรค์ผลงานในชุด
นี้สามารถแบ่งออกตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 

        3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ได้แก่ เฟรมผ้าใบ พู่กันเบอร์ 00, 8, 12 พูกันแบนเบอร์ 20, 25,  สีฝุ่น 
สีอะครลิิค สรีองพื้น กระดาษทรายขัดไมเ้บอร์ 3, 4 ถังใส่น้ำ จานส ี

        3.2 ขั้นตอนในการสร้างสรรค ์

        ขั้นตอนการร่างภาพ และเขียนลายเส้นและสร้างค่าน้ำหนัก บนพื้นที่ว่าง นำภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือกไปเป็นต้นแบบ 
โดยใช้ดินสอร่างภาพบนกระดาษบรู๊ฟให้สมบูรณ์ตามแบบภาพร่างที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อกำหนดรูปทรง สัดสวน เส้น ทิศทาง
และขอบเขต ของงานให้ได้ตามที่ต้องการ 

        ขั้นตอนการคัดลอกงานลงเฟรม นำภาพร่างที่ผ่านการร่างขยายบนกระดาษบรู๊ฟมาซ้อนทับลงบนเฟรมครั้นด้วยกระดาษ
ลอกลาย ทำการลอกลายให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 

        ขั้นตอนการลงสีและการสร้างพื้นผิว นำสีฝุ่นผสมน้ำมาระบายลงบนเฟรมตามแบบร่าง เพื่อกำหนดค่าสีและน้ำหนักของ
งานโดยภาพรวมพร้อมด้วยสร้างพื้นผิวในชั้นสีแรก จากนั้นระบายทับชั้นที่สองเพื่อเพิ่มค่าน้ำหนักงาน โดยจะผสมเนื้อสีเพิ่ม
มากขึ้น ในขั้นต้อนท่ีสามลงเนื้อสีเพื่อเพิ่มน้ำหนัก มิติ ระยะ อีกครั้งจนท่ัวท้ังงาน พร้อมสร้างพื้นผิวให้ชัดเจน โดยใช้เทคนิคดังนี้  
การใช้คัตเตอร์บัตจุดน้ำหมาดๆ ขัดลงบนตัววัตถุ เพื่อสร้างความเป็นด่าง ความไม่เท่ากันของสี ทำให้เกิดความรู้สึกถึง ความ
เป็นเชื้อราในไม้ การใช้กระดาษขยำและเช็ดออกจากเฟรมหลังลงสีเสร็จ เพื่อสร้างพื้นผิวเนื้อไม้ การผสมสีอะคริลิค สีดำ สี
น้ำตาล ใช้แปรงจุ่มสีสะบัดขนแปรงให้เกิดเป็นละอองเล็กๆ เพื่อสร้างลายละเอียดย่อของไม้ 
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รูปที่ 5 ช่ือผลงาน : ฟืน ขนาด : 150 x 135 เซนติเมตร เทคนิค : จติรกรรม (ผลงานระยะที่ 2) 

          ในระยะที่ 2 สืบเนื่องจากระยะที่ 1 ข้าพเจ้าไดส้ร้างสรรคผ์ลงานผ่านเรื่องราววิถีชนบท โดยมกีารใช้วัสดุทีแตกตา่งเข้า
มาใช้ แต่ยังคงมีหน้าที่การใช้งานไม่ต่างกัน เพื่อสะท้อนชีวิตที่แทรกมาในยุคสมยั ในส่วนของไม้ฟืนมีการจัดขึ้นในรูปแบบท่ีมี
ระบบระเบียบโดยสร้างสรรค์ออกมาจากความรู้สึก สภาพ จากการใช้ชีวิตในช่วงเยาว์ 

 
รูปที่ 6 ช่ือผลงาน : วัตถุสะท้อนชีวิต1 ขนาด : 170 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : จิตรกรรม (ผลงานระยะที่ 3) 

         ผลงานระยะที่ 3 ข้าพเจ้าได้สรรค์สรรค์งานโดยเน้นไปในทางการให้ค่าแสงและเงา จัดการให้เกดิมิติของทิศทางแสง 
เพื่อสะท้อนช่วงเวลา ในส่วนของวัตถุไดล้งพื้นทีห่าข้อมูลใหม่ นำเอาวัสดุสมัยใหมเ่ข้ามาประยุคใช้ในการสร้างสรรค์ ด้วยรูปทรง 
รูปร่าง และสสีันท่ีมีความสะดุดตาและน่าค้นหาจากตัววัตถุแต่ละช้ิน 

 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
        ผลงาน วัตถุสะท้อนชีวิต เป็นผลงานท่ีมีรูปทรงของธรรมชาติ ผ่านการวางลักษณะของเส้นเป็นตำแหน่งในการทำให้เกิด
ความเคลื่อนไหวทางสายตา เส้นทุกเส้นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บ่งบอกถึง ความเคลื่อนไหว ความมีชีวิต จากจุดหนึ่งไปสู่อกีจุดหนึ่ง 
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เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการการทำกินในครัวเรือนชนบท จะควบคุมค่าน้ำหนักท่ีเกิดจากการทับซ้อนของโครง
เส้น มีความเป็นรูปทรงย่อยเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเพิ่มจังหวะให้งาน สร้างจุดการพักสายตาในบ้างส่วน โดยการเว้นพื้นที่ว่างเชิง
บวก มีการใช้สีวรรณะร้อนเป็นหลัก เนื่องจากผลงานมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งของทำเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร เช่นไม่
ฟืน กะลา พ้ืนผิวของงานเกิดจากสร้างด้วยน้ำสี ซึ่งจะแสดงถึงความขรุขระ ความเป็นเปลือกไม้ ความเป็นเนื้อไม้ เนื้อวัตถุ มาก
น้อยขึ้นอยู่กับวัตถุแต่ละชนิด 

 
รูปที่ 7 การวิเคราะห์ผลงานทิศทางของเส้น 

สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
         มีแนวคิดสื่อถึงคุณค่าของชีวิต วิถีชีวิต สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวชนบท สะท้อนความดีงามทาง
ภูมิปัญญาความเป็นชนบทไทย ผ่านเทคนิคจิตกรรม รูปแบบเหมือนจริง โดยการทับซ้อนของเส้นโครงสร้าง เส้นรายละเอยีด 
ให้เกิดน้ำหนักท่ีแตกตา่ง และจังหวะผ่ามมุมองที่น่าสนใจ เพื่อให้รูส้กึถึงความพอดีในแบบวิถีชีวิตชนบท 

คำขอบคุณ 
         ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศลิปะ มลูนิธิรัฐบุรษุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปนิพนธ์  
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รูปที่ 6 ช่ือผลงาน : วัตถุสะท้อนชีวิต1 ขนาด : 170 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : จิตรกรรม (ผลงานระยะที่ 3) 

         ผลงานระยะที่ 3 ข้าพเจ้าได้สรรค์สรรค์งานโดยเน้นไปในทางการให้ค่าแสงและเงา จัดการให้เกดิมิติของทิศทางแสง 
เพื่อสะท้อนช่วงเวลา ในส่วนของวัตถไุดล้งพื้นทีห่าข้อมูลใหม่ นำเอาวัสดุสมัยใหมเ่ข้ามาประยุคใช้ในการสร้างสรรค์ ด้วยรูปทรง 
รูปร่าง และสสีันท่ีมีความสะดุดตาและน่าค้นหาจากตัววัตถุแต่ละช้ิน 

 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
        ผลงาน วัตถุสะท้อนชีวิต เป็นผลงานท่ีมีรูปทรงของธรรมชาติ ผ่านการวางลักษณะของเส้นเป็นตำแหน่งในการทำให้เกิด
ความเคลื่อนไหวทางสายตา เส้นทุกเส้นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บ่งบอกถึง ความเคลื่อนไหว ความมีชีวิต จากจุดหนึ่งไปสู่อกีจุดหนึ่ง 
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ความทุกขจากผลกรรม 

นฤดลย วรรณทอง1*ยอดชาย พรหมอินทร2 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคผลงานชุด “ความทุกขจากผลกรรม” ชุดนี้นำเสนอเรื่องราวท่ีแสดงใหเห็นถึงการตีความในเชิงคติความ

เชื่อที่เกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา ที่เปนหลักคำสอนใหคนรูจักบาปบุญคุณโทษ ใหเกิดความเกรงกลัวตอ

การประพฤติสิ่งท่ีผิด โดยมีในเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปจจุบัน ขาพเจาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาเรื่องราวรูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตวนรกในมหานรกตางๆ บุพกรรมและการเสวย

ทุกขเวทนาของ สัตวนรก ในแดนนรกนั้น ๆใหมีความสัมพันธกับตัววัสดุและเนื้อเรื่อง 2) เพื่อสรางควาหลากหลายทางดาน

รูปทรงที่มีคติความเชื่อเขามาเปนเอกลักษณใหมีความเปนความเปนไทย3)เพื่อสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะที่โดดเดนดวยการ

ใชรูปทรงวัสดุที่มีความเฉพาะตอสัดสวนนั้นๆ4) สามารถสรางสรรคผลงานพัฒนาตอเนื่องในระดับท่ี สูงขึ้นไปได สรุปผลของ

การสรางสรรคผลงานแสดงออกผานมุมมองของคติความเชื่อโดยเนื้อหาภายในผลงานและ รูปแบบที่เปนการอางอิงรูปทรงใน

จิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ นำรูปทรงมาปรับใชในดานลักษณะเดนของบุพกรรมที่แสดงใหเห็นสภาพพื้นผิววัสดุที่ทำใหเกิด

ความสัมพันธตอเนื่องเรื่อง นำมาผานกระบวนการทางศิลปะท่ีแสดงออกถึงรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน เพ่ือใหผูท่ีไดรับชม

ผลงานไดเห็นและนึกถึงคติความเชื่อและสีท่ีในแตละชวงของวัสดุท่ีใหอารมณและความรูสึกตอรูปทรงท่ีแตกตางและเหมาะสม 

คำสำคัญ:ความทุกขจากผลกรรม ศิลปะสื่อผสม 
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Suffering from Karma 

Naruedon wanthong 1* Yodchai phromin2 

Abstract 

Creation of a series of works “Suffering from Karma”, this series presents a story that illustrates the 

mythological interpretation of the afterlife. Buddhism which is the doctrine for people to recognize sin and 

forgiveness to be afraid of doing something wrong with in the story in the current state of society So I was 

inspired to create works. The objectives are: 1) to study the stories and patterns of the descriptions of the 

Hell Beasts in the Great Hells; Creation and suffering of the underworld creatures in that hell land to have 

a relationship with the material and the subject matter. 2) To create a variety of shapes with unique beliefs 

to be Thai. 3) to create works with outstanding characteristics by using material shapes that are specific to 

that proportion; 4) be able to create works of continuous development at a higher level; through the 

perspective of beliefs by the content within the work and Patterns that refer to shapes in murals and books. 

The shape is adapted for the features of the predecessor that shows the surface condition of the material 

that creates a continuous relationship with the story. brought through an artistic process that expresses a 

unique style In order for the audience to see and think about the beliefs and colors that in each range of 

the material gives different and appropriate shapes and feelings to each other. 

Keyword: Suffering from Karma, Mixed Media Arts 

 

 

ความทุกขจากผลกรรม 

นฤดลย วรรณทอง1*ยอดชาย พรหมอินทร2 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคผลงานชุด “ความทุกขจากผลกรรม” ชุดนี้นำเสนอเรื่องราวท่ีแสดงใหเห็นถึงการตีความในเชิงคติความ

เชื่อที่เกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา ที่เปนหลักคำสอนใหคนรูจักบาปบุญคุณโทษ ใหเกิดความเกรงกลัวตอ

การประพฤติสิ่งท่ีผิด โดยมีในเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปจจุบัน ขาพเจาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาเรื่องราวรูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตวนรกในมหานรกตางๆ บุพกรรมและการเสวย

ทุกขเวทนาของ สัตวนรก ในแดนนรกนั้น ๆใหมีความสัมพันธกับตัววัสดุและเนื้อเรื่อง 2) เพื่อสรางควาหลากหลายทางดาน

รูปทรงที่มีคติความเชื่อเขามาเปนเอกลักษณใหมีความเปนความเปนไทย3)เพื่อสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะที่โดดเดนดวยการ

ใชรูปทรงวัสดุที่มีความเฉพาะตอสัดสวนนั้นๆ4) สามารถสรางสรรคผลงานพัฒนาตอเนื่องในระดับท่ี สูงขึ้นไปได สรุปผลของ

การสรางสรรคผลงานแสดงออกผานมุมมองของคติความเชื่อโดยเนื้อหาภายในผลงานและ รูปแบบที่เปนการอางอิงรูปทรงใน

จิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ นำรูปทรงมาปรับใชในดานลักษณะเดนของบุพกรรมที่แสดงใหเห็นสภาพพื้นผิววัสดุที่ทำใหเกิด

ความสัมพันธตอเนื่องเรื่อง นำมาผานกระบวนการทางศิลปะท่ีแสดงออกถึงรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน เพ่ือใหผูท่ีไดรับชม

ผลงานไดเห็นและนึกถึงคติความเชื่อและสีท่ีในแตละชวงของวัสดุท่ีใหอารมณและความรูสึกตอรูปทรงท่ีแตกตางและเหมาะสม 

คำสำคัญ:ความทุกขจากผลกรรม ศิลปะสื่อผสม 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์  

สื่อผสม 

 แนวความคิด 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการการตีความในเชิงคติความเชื่อด้วยเทคนิคถ่านที่สี
และพื้นผิวที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ต่อผลงานและบุพกรรมทุกข์เวทนาของสัตว์นรกนั้นๆเพื่อให้เห็นถึง
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา เพื่อสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อ
การประพฤติสิ่งที่ผิด ให้มีสติกำกับการใช้ชีวิต ไม่ประมาท ทำความดีและสะสมสร้างบุญกุศลให้จิตใจสงบนิ่งที่ส่งผลต่อ
ความคิดเชิงบวกกับผู้อื่นในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ  ซึ่ง แสดงออกโดยผ่านทางศาสนา ความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งได้สร้างสรรค์ให้มีเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงความเจริญต่อทางวัตถุที่ขาด
ความมีศีลธรรมอันดีของจิตใจออกมาเป็นผลงานเทคนิคความเป็นไทยร่วมสมัย  ในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของผลิตผลงานการสร้างสรรค์ 

 
1 เพื่อศึกษารูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตว์นรกในมหานรก เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ  การทรมานในมหานรกขุมต่างๆ 
บุพกรรมและการเสวยทุกขเวทนาของ สัตว์นรก การลงทัณฑ์ ในแดนนรก 
2 เพื่อสร้างความหลากหลายทางด้านรูปทรงท่ีมีแนวคดิด้านคติความเช่ือเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ให้มีความเป็นความเป็นไทย 
3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะที่โดดเด่นด้วยการใช้รูปทรงวัสดุถ่านที่มีความเฉพาะต่อสัดส่วนน้ันๆ 
4 เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคติความเชื่อเข้ามาใช้ และ สามารถสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 

             การอ้างอิงรูปทรงในจิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ นำรูปทรงมาปรับใช่ในด้านลักษณะเด่นของบุพกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงกิริยาท่าทางสัตว์นรกนั้นในคติความเช่ือ เพื่อแสดงการตีความการศึกษาในเรื่องความเชื่อที่มีผลกรรมที่แตกต่างกันไป 
ผสมผสานกับจินตนาการของตนเองและเพิ่มเติมลักษณะเด่น ควบคุมรูปทรงด้วยเส้นถ่านสร้าง ทิศทาง ท่วงท่า ของผลงาน 
ผสมผสานกันกับสีและพื้นผิวที่สามารถแบ่งแยกสัดส่วนเพิ่มความชัดเจนให้กับรูปทรงที่กำหนดให้มีความสำคัญแต่ละจุดโดยใช้ 
การฉลุถ่านไม้ การเข้ารูป การตัด การคัดเลือกพื้นผิวที่ส่งผลต่อความรู้สึกให้เข้ากับ รูปทรง และการแบ่งโทนสีด้วยลักษณะของ
ชนิดไม้ที่ให้ลวดลายของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันผสมผสานให้เกิดทิศทางให้เหมาะสมตามหลักทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ที่เป็น
โครงสร้างหลักของศิลปะ คือรูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุ รวมกับเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิด และแสดงออกผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ 
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รูปภาพท่ี 1 ภาพแบบร่างผลงานสร้างสรรค ์

 

 
 

รูปภาพท่ี 2 ภาพแบบร่างผลงานสร้างสรรค ์
 

ภาพร่างก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์  

สื่อผสม 

 แนวความคิด 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการการตีความในเชิงคติความเชื่อด้วยเทคนิคถ่านที่สี
และพื้นผิวที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ต่อผลงานและบุพกรรมทุกข์เวทนาของสัตว์นรกนั้นๆเพื่อให้เห็นถึง
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา เพื่อสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อ
การประพฤติสิ่งที่ผิด ให้มีสติกำกับการใช้ชีวิต ไม่ประมาท ทำความดีและสะสมสร้างบุญกุศลให้จิตใจสงบนิ่งที่ส่งผลต่อ
ความคิดเชิงบวกกับผู้อื่นในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ  ซึ่ง แสดงออกโดยผ่านทางศาสนา ความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งได้สร้างสรรค์ให้มีเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงความเจริญต่อทางวัตถุที่ขาด
ความมีศีลธรรมอันดีของจิตใจออกมาเป็นผลงานเทคนิคความเป็นไทยร่วมสมัย  ในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของผลิตผลงานการสร้างสรรค์ 

 
1 เพื่อศึกษารูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตว์นรกในมหานรก เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ  การทรมานในมหานรกขุมต่างๆ 
บุพกรรมและการเสวยทุกขเวทนาของ สัตว์นรก การลงทัณฑ์ ในแดนนรก 
2 เพื่อสร้างความหลากหลายทางด้านรูปทรงท่ีมีแนวคดิด้านคติความเช่ือเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ให้มีความเป็นความเป็นไทย 
3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะที่โดดเด่นด้วยการใช้รูปทรงวัสดุถ่านที่มีความเฉพาะต่อสัดส่วนน้ันๆ 
4 เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคติความเชื่อเข้ามาใช้ และ สามารถสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 

             การอ้างอิงรูปทรงในจิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ นำรูปทรงมาปรับใช่ในด้านลักษณะเด่นของบุพกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงกิริยาท่าทางสัตว์นรกนั้นในคติความเช่ือ เพื่อแสดงการตีความการศึกษาในเรื่องความเชื่อที่มีผลกรรมที่แตกต่างกันไป 
ผสมผสานกับจินตนาการของตนเองและเพิ่มเติมลักษณะเด่น ควบคุมรูปทรงด้วยเส้นถ่านสร้าง ทิศทาง ท่วงท่า ของผลงาน 
ผสมผสานกันกับสีและพื้นผิวที่สามารถแบ่งแยกสัดส่วนเพิ่มความชัดเจนให้กับรูปทรงที่กำหนดให้มีความสำคัญแต่ละจุดโดยใช้ 
การฉลุถ่านไม้ การเข้ารูป การตัด การคัดเลือกพื้นผิวที่ส่งผลต่อความรู้สึกให้เข้ากับ รูปทรง และการแบ่งโทนสีด้วยลักษณะของ
ชนิดไม้ที่ให้ลวดลายของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันผสมผสานให้เกิดทิศทางให้เหมาะสมตามหลักทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ที่เป็น
โครงสร้างหลักของศิลปะ คือรูปทรง เนื้อหา และทัศนธาตุ รวมกับเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิด และแสดงออกผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ 
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อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์  

 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการหาข้อมูลได้แก่ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และสมุดบันทึก  

2. วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำภาพรา่งได้แก่ ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ สีอะคริลิค สีฝุ่น ไม้บรรทัด 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ไม้อัด ซากไม้เก่า ถ่าน เลื่อยจิกซอร์ เลื่อยฉลุ เครื่องเจยีรไฟฟ้า 

กาวยาแนว กาวลาเท็กซ์  
4. วัสดุอุปกรณ์ในการจดัแสดงนิทรรศการ ได้แก่ กรรไกร สายเอ็นใส สว่านไฟฟ้า น็อตสกรูเกลยีว ไขควง คัตเตอร์ เทปใส ตลับ
เมตร เครื่องมือวัดระดับนำ้ ค้อน ลวด 
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7 ภาพอุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

           ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นำเสนอผลงานเทคนิค สื่อผสม เน้นกระบวนการทางเทคนิคพื้นบ้าน การ เผาถ่าน ด้วย
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้พื้นผิวสีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งลักษณะรูปแบบของเทคนิควิธีการในการเผาไม้ มีในการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะโดยสามารถแยกย่อย ลักษณะวิธีการเผ่าออกมาได้ดังนี้ 

           การเผาเตาทึบแบบอบ ลักษณ์ดังกล่าวจะใช่วิธีการเพิ่มความร้อนสะสมขึ้นเรื่อยๆด้วยระยะเวลาที่นานขึ้น จึงได้เป็น
ถ่านท่ีเป็นสีดำล้วนจะมีความแวววาวสะท้อนแสงและลักษณะที่พ้ืนผิวจะหลากหลายจากรอยแตกของเนื้อไม้ 

           การเผากึ่งกลางเตา การเผาโดยมีการถ่ายเทไฟการเผาได้พอประมาณ เพื่อเผาเฉพาะจุดให้มีลักษณะสีที่มีความไหม้
พอเหมาะโดยยังมีส่วนท่ีเป็นเนื้อไม้สีที่มีความอ่อนกว่าแบบเตาทึบเกิดการผสมผสานโทนเข้ากัน  

           การเผาด้วยไฟที่โลง การเผาที่ใช่ไฟพอประมาณรมบริเวณที่กำหนด เพื่อให้เกิดทิศทางของสีและลวดลายของไม้เพิ่ม
ความชัดเจนปรับสมดุลของสีไม้ให้เกิดแสงเงาการโค้งนูนเพื่อแบ่งแยกสัดส่วน 

ผลงานสร้างสรรค์ 

           ผลงานในชุด ความทุกข์จากผลกรรม มีลักษณะการสร้างสรรค์ในรูปแบบนามธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความเช่ือ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามคำสอนในพุทธศาสนา มาผสมผสานกับเรื่องราวสภาวะความเจริญต่อทางวัตถุที่ขาดความมี
ศีลธรรมอันดีงาม นำมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ม ีความหลากหลายทางด้านรูปทรงที่มีแนวคิดด้านคติความเชื่อเข้า
มาให้เกิดรูปทรงท่ีแปลกใหม่ เทคนิคความเป็นไทยร่วมสมัย รวมไปถึงการแสดงทิศทางในแต่ละช่วงทีโ่ทนสีแตกต่างกัน เพื่อการ
แสดงคติธรรมที่แฝงอยู่คือการเตือนสติให้เราทุกคนญาติมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พิจารณามรณานุสติถึงความไม่เที่ยงแท้ของ
สังขาร ตามหลักคำสอนพระพุทธสาสนา 

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

          ผลงาน ยศถาบรรดาศักดิ์ กับ ผู้ซื่อสัตย์สุจริต จินตภาพถึงความเหลื่อมล้ำ ได้แรงบันดาลใจจากสภาพสังคมในปัจจุบัน
ที่ขาดความยุติธรรมที่มีการกดขี่ข่มเหงผู้ที่ด้อยกว่า ให้อยู่ในอำนาจตน ท่ีแสดงให้เห็นถึง บีบรัดและทิศทางของรูปทรง เส้นและ
สีในแต่ช่วงแต่ละส่วนแสดงถึงรูปทรงท่ีทำให้เกิดความดุดันของสัดส่วนโดยการผสมผสานวัสดุเพื่อให้เกิดจินตภาพท่ีหลากหลาย 

          ผลงาน เปลวไฟ อเวจี มหานรก จินตภาพถึงสภาพในมหานรกท่ี ได้แรงบันดาลใจมาจากการลุกไหม้ของเปลวไฟ ตาม
รูปทรงความสืบเนื่องต่อเนื่องไม่ขาดสาย ของเปลวไฟ ที่จะเผาสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาจนกว่าอกุศลกรรมจะหมดสิ้น สะท้อนให้
เห็นถึงอาร์มของผลงานและใหค้วามรู้สกึที่ปรากฎการณก์ารเสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้ก็แตกตา่งกันไปหลายอิรยิาบถ หลาย
ท่าหลายทาและผสมผสานรูปทรงและสีสันของวัสดุในการ สร้างรูปทรงที่แปลกใหม่ให้มีความแตกต่างของพื้นผิวที่หลากหลาย
ในการช่วยสร้างสรรค์ผลงานและจินตภาพท่ีแตกต่าง กัน 

 
อุปกรณ์ในการดำเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์  

 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการหาข้อมูลได้แก่ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และสมุดบันทึก  

2. วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำภาพรา่งได้แก่ ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กระดาษร้อยปอนด์ สีอะคริลิค สีฝุ่น ไม้บรรทัด 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ไม้อัด ซากไม้เก่า ถ่าน เลื่อยจิกซอร์ เลื่อยฉลุ เครื่องเจยีรไฟฟ้า 

กาวยาแนว กาวลาเท็กซ์  
4. วัสดุอุปกรณ์ในการจดัแสดงนิทรรศการ ได้แก่ กรรไกร สายเอ็นใส สว่านไฟฟ้า น็อตสกรูเกลยีว ไขควง คัตเตอร์ เทปใส ตลับ
เมตร เครื่องมือวัดระดับนำ้ ค้อน ลวด 
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7 ภาพอุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
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สรุปผลจากการศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน มีแนวคิดจากการ สื่อให้เห็นถึงหลักคำสอนพระพุทธสาสนาท่ีสอนให้
หมันทำความดีสร้างบุญกุศล เมื่อละสังขารไป เชื่อว่าจะได้ไปสู่สุคติภูมิ ที่ดีแทนที่จะตกนรกอย่างทุกข์ทรมาน ทำให้ข้าพเจ้า
เกิดจินตนาการภาพจากการตกนรกเพราะกระทำผิดที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ รูปร่างที่ไม่สมส่วนแปลกพิลึก โดยการสร้าง รูปทรง
สัตว์เปรตอสุรกาย สัตว์นรก อมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ที่แปลกใหม่ผ่านเทคนิคสื่อผสม ในรูปแบบนามธรรมที่หลากหลาย
ผสมผสานกับรูปทรงและทิศทางที่สะท้อนให้ เห็นถึงกิริยาทาท่าทางบุพกรรมนั้น เพื่อเตือนสติและสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณ
โทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อการประพฤติสิ่งที่ผิด โดยสะท้อนผ่านผลงานกึ่งนามธรรมจากคติความเช่ือของความเป็นไทย 

 

รูปภาพท่ี 8 ผลงานสร้างสรรค ์

ช่ือผลงาน : ยศถาบรรดาศักดิ์ กับ ผู้ซื่อสัตย์สุจริต ขนาด : 120 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : ถ่านไม้ สือ่ผสม 

 

รูปภาพท่ี 9 ผลงานสร้างสรรค ์

ช่ือผลงาน : เปลวไฟ อเวจี มหานรก ขนาด : 190 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : ถ่านไม้ สื่อผสม 
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สรุปผลจากการศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน มีแนวคิดจากการ สื่อให้เห็นถึงหลักคำสอนพระพุทธสาสนาที่สอนให้
หมันทำความดีสร้างบุญกุศล เมื่อละสังขารไป เชื่อว่าจะได้ไปสู่สุคติภูมิ ที่ดีแทนที่จะตกนรกอย่างทุกข์ทรมาน ทำให้ข้าพเจ้า
เกิดจินตนาการภาพจากการตกนรกเพราะกระทำผิดที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ รูปร่างที่ไม่สมส่วนแปลกพิลึก โดยการสร้าง รูปทรง
สัตว์เปรตอสุรกาย สัตว์นรก อมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ที่แปลกใหม่ผ่านเทคนิคสื่อผสม ในรูปแบบนามธรรมที่หลากหลาย
ผสมผสานกับรูปทรงและทิศทางที่สะท้อนให้ เห็นถึงกิริยาทาท่าทางบุพกรรมนั้น เพื่อเตือนสติและสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณ
โทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อการประพฤติสิ่งที่ผิด โดยสะท้อนผ่านผลงานกึ่งนามธรรมจากคติความเช่ือของความเป็นไทย 

 

รูปภาพท่ี 8 ผลงานสร้างสรรค ์

ช่ือผลงาน : ยศถาบรรดาศักดิ์ กับ ผู้ซื่อสัตย์สุจริต ขนาด : 120 x 120 เซนติเมตร เทคนิค : ถ่านไม้ สือ่ผสม 

 

รูปภาพท่ี 9 ผลงานสร้างสรรค ์

ช่ือผลงาน : เปลวไฟ อเวจี มหานรก ขนาด : 190 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : ถ่านไม้ สื่อผสม 
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การสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐี 
 

กนกวรรณ สุภาคำ1 กาญจนาพร สดุภัย2 ศรัทธา จันทมณีโชต3ิ* และวราเมษ วัฒนไชย4 
 

บทคัดย่อ 
การสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนำเค้าโครงเรื่องมา

จากวรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับแปลของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในตอน “สาวน้อยผู้เดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ 
“บนลานอโศก” ซึ่งเป็นตอนสำคัญของเรื่องและเป็นตอนที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวัตถุประสงค์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานเพลงตับนางวาสิฏฐี เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ขั้นตอนการสร้างสรรค์เริ่มจากการศึกษาวรรณคดีเรื่อง
กามนิต-วาสิฏฐี การเลือกสรร ตัดตอน และวางโครงเรื่องของเพลงตับเรื่อง แล้วประพันธ์ข้ึนเป็นบทร้อง เล่าถึงนางวาสิฏฐีพบ
รักกับชายหนุ่มกามนิตในขณะที่ทำลูกคลีตกพ้ืน ทั้งสองตกหลุมรักกันและตกอยู่ในห้วงของความคิดถึง จนได้มีโอกาสพบกันที่
ลานอโศก โดยเปรียบลานอโศกเป็นสญัญาแห่งรักและมีดวงจันทร์เป็นพยานรักของคนท้ังสอง จากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลง
และเรียบเรียงเพลงตามแนวทางของบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

ผลการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเพลงตับนางวาสิฏฐี ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของเพลงตับ 
ประเภทตับเรื่อง และบรรจุเพลงไทยสำเนียงแขก จำนวน 6 เพลง ได้แก่ รัวแขก แขกปัตตานี แขกหนัง สองช้ันและช้ันเดียว 
เชดิแขก แขกสาหร่าย และแขกพราหมณ์ และได้นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนโดยการขับร้องและบรรเลงด้วย
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
 
คำสำคัญ : การสร้างสรรค์เพลงไทย เพลงตับ เพลงไทยสำเนียงแขก กามนิต วาสิฏฐ ี
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The Creative Work of Pleng Tub Nang Vasiti 
 

Kanokwan Supakham1 Kanjanaporn Sudpai2 Sattha Jantamaneechote3* and Warames Wattanachai4 

  
ABSTRACT 

Pleng Tub Nang Vasiti was a creative research. The creators had set two objectives in order to 
create the music of “ Pleng Tub Vasiti”  and to perform in public.  The creators used the outline from 
Kamanita-Vasiti translation literature, Sathien Kosed-Nakapratip version in “ The Little Girl with the 
Khliball”, “The Magic Picture” and “On the Terrace of the Asoke”, which was the time when the creators 
were impressed and inspired to create music. This Pleng Tub is up in the beginning, the creator studied 
the Kamanita-Vasiti literature. Put the storyline and bring it to the teacher of Kanjanapakorn Sadanghan as 
lyrics told about Vasiti found love with a young man Kamanita while putting the khliball on the floor. They 
fell in love. Until having the opportunity to meet at Lan Asoke by comparing Lan Asoke as the promise of 
love and the moon as a witness to their love. Later, the creators packed the songs and arranged the songs 
according to the guidelines of the concert. Thesis in Somdej Royal Prince Krom Praya Narisaranuwattiwong, 
that is the creator has conveyed the story in the form of Pleng Tub type and contains 6 songs of Kaek 
Tone, including Roa Kaek, Kaek Pattani, Kaek Nhang two layer and single layer, Cherd Kaek, Kaek Sarai, 
Kaek Pram and last present the creative work to the public using performing with the Pipat-Dukdumban 
Ensemble. 
 
Keywords : Thai Music Creative Work, Pleng Tub, Kaek Tone Thai Classical Song, Kamanita, Vasiti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐี 
 

กนกวรรณ สุภาคำ1 กาญจนาพร สดุภัย2 ศรัทธา จันทมณีโชต3ิ* และวราเมษ วัฒนไชย4 
 

บทคัดย่อ 
การสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ เป็นงานวิจัยสร้างสรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนำเค้าโครงเรื่องมา

จากวรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับแปลของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในตอน “สาวน้อยผู้เดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ 
“บนลานอโศก” ซึ่งเป็นตอนสำคัญของเรื่องและเป็นตอนที่ผู้สร้างสรรค์ประทับใจ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวัตถุประสงค์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานเพลงตับนางวาสิฏฐี เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ขั้นตอนการสร้างสรรค์เริ่มจากการศึกษาวรรณคดีเรื่อง
กามนิต-วาสิฏฐี การเลือกสรร ตัดตอน และวางโครงเรื่องของเพลงตับเรื่อง แล้วประพันธ์ข้ึนเป็นบทร้อง เล่าถึงนางวาสิฏฐีพบ
รักกับชายหนุ่มกามนิตในขณะที่ทำลูกคลีตกพ้ืน ทั้งสองตกหลุมรักกันและตกอยู่ในห้วงของความคิดถึง จนได้มีโอกาสพบกันที่
ลานอโศก โดยเปรียบลานอโศกเป็นสญัญาแห่งรักและมดีวงจันทร์เป็นพยานรักของคนท้ังสอง จากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลง
และเรียบเรียงเพลงตามแนวทางของบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

ผลการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดเพลงตับนางวาสิฏฐี ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของเพลงตับ 
ประเภทตับเรื่อง และบรรจุเพลงไทยสำเนียงแขก จำนวน 6 เพลง ได้แก่ รัวแขก แขกปัตตานี แขกหนัง สองช้ันและช้ันเดียว 
เชดิแขก แขกสาหร่าย และแขกพราหมณ์ และได้นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ต่อสาธารณชนโดยการขับร้องและบรรเลงด้วย
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
 
คำสำคัญ : การสร้างสรรค์เพลงไทย เพลงตับ เพลงไทยสำเนียงแขก กามนิต วาสิฏฐ ี
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ดนตรไีทย 

 

แนวความคิด 
วรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน เป็นงานที่  

เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) และนาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) แปลและเรียบเรียงจากฉบับแปลภาษาอังกฤษของ
จอห์น อี โลจี (John E. Logie) เรื่อง The Pilgrim Kamanita (พ.ศ. 2454) โดยที่จอห์น อี โลจี แปลมาจากบทประพันธ์
ภาษาเยอรมันเรื่อง Der Pilger Kamanita (พ.ศ. 2449) ของคาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป (Karl Adolph Gjellerup) กวีและ
นักเขียนชาวเดนมาร์ก ฉบับภาษาไทยมีการแปลเรื่องกามนิตออกมาครั้งแรกเป็นตอน ๆ ลงหนังสือพิมพ์ไทยเขษมรีวิว และ     
มีการรวมเล่มในปี พ.ศ. 2474 ต่อมามีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง และใน พ.ศ. 2503 ได้มีการนำกามนิตภาคพื้นดินไปเป็น
หนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ช่ือว่า “วาสิฏฐี” [1]  

วาสิฏฐี เป็นหญิงสาวที่คอยเฝ้ารอรักแท้มาตลอด นางได้พบรักกับกามนิต แต่ก็มีอุปสรรคมาขวางกั้น ทำให้คน    
ทั้งสองต้องมีอันพลัดพรากจากกัน แต่นางก็ยังคงยึดมั่นในความรักและซื่อสัตย์ในความรกัมิเสื่อมคลาย ด้วยเหตุนี้ นางวาสิฏฐีจึง
เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนความรักอันมั่นคงของผู้หญิง ชีวิตของนางให้คติสอนใจในแง่ความรัก ความเช่ือใจ และความซื่อสัตย์
มั่นคงต่อคนรัก [2] 

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจเรื่องราว ตัวละคร และคติสอนใจในแง่ของความรักที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี ้จึง
เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะนำวรรณคดีแปลเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปนี้ มาสร้างสรรค์เป็นเพลงไทย
ประเภทเพลงตับในรูปแบบของตับเรื่อง ตามแนวทางของบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม 
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเรื่องราวตอนท่ีนางวาสิฏฐีพบรักกับกามนิตบนลานอโศกมาเรียบเรียงขึ้นใหม่
เป็นบทร้อยกรอง โดยบรรจุเพลงไทยสำเนียงแขก และใช้ช่ือผลงานการสร้างสรรค์นี้ว่า “เพลงตับนางวาสิฏฐี” 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเพลงตับนางวาสิฏฐ ี
2. เพื่อนำเสนอผลงานสรา้งสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐีในรูปแบบการจัดแสดงต่อสาธารณชน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาวรรณคดีแปลเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

โดยใช้เค้าโครงจากตอน “สาวน้อยผู้เดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ “บนลานอโศก” มาเรียบเรียงเรื่องราวให้กระชับยิ่งข้ึน โดยเล่า
เนื้อความดังนี ้

นางวาสิฏฐี สาวงามแห่งกรุงโกสัมพี มาเล่นคลีถวายสักการะพระลักษมี นางได้ตีคลีพลาดตกลงพื้น แล้วมีชายหนุ่ม
นามว่า กามนิต เป็นผู้เก็บลูกคลีได้แล้วโยนกลับไปให้นาง จึงทำให้ทั้งสองตกหลุมรักกัน และเมื่อเสร็จพิธีทุกคนต่างก็แยกย้าย
กันไป ฝ่ายกามนิตกลับเกิดความรู้สึกคิดถึงหญิงสาวผู้นั้นอยูต่ลอดเวลา ใคร่รู้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใคร มาจากไหน และคิดหาวิธี
ที่จะตามหานางผู้เดาะคลีให้พบ ความวิตกกังวลนี้ถึงขั้นทำให้กามนิตกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กระวน
กระวายไปหมด จากทีเ่คยมีความสุขอยู่กับการเที่ยวชมบ้านเมือง หาความสนุกตามอำเภอใจ ก็กลายเป็นต้องเดินทางไปที่โน่น
ที่น่ีเพื่อตามหาสาวผู้เดาะคลีให้พบ กามนิตเพ้อถึงนางเป็นอย่างหนัก จึงได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยการวาดรูป ฝ่ายโสมทัต
ผู้เป็นสหายของกามนิตเห็นภาพนางวาสิฏฐีก็รู้จัก จึงรับอาสาส่งความถึงนางวาสิฏฐีให้ กามนิตจึงเขียนข้อความหลังรูปที่ตนวาด
ให้โสมทัตนำไปให้นาง หลังจากที่นางวาสิฏฐีได้รับจดหมายจากกามนิตแล้วก็รู้สึกดีใจและนึกไปถึงรักแรกพบในครั้งนั้น นางจึง
ได้นัดหมายใหก้ามนิตมาพบนางในคืนถัดไปที่ลานอโศก เมื่อท้ังสองได้มาพบกันต่างก็เล่าความรู้สึก ความในใจ และแสดงความ
รักต่อกันในทุกค่ำคืน ความทราบถึงสาตาเคียรซึ่งพึงใจกับนางวาสิฏฐีอยู่ จึงหาทางขัดขวางความรักของทั้งคู่ โดยส่งคนมา     
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ทำร้ายกามนิตและโสมทัต รวมทั้งนำเรื่องของคนท้ังสองไปแจ้งให้บิดานางวาสิฏฐีทราบ จนกามนิตได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนนาง
วาสิฏฐีเองก็ถูกบิดากักตัวไม่ให้ออกมาเที่ยวเล่นที่ลานอโศกอีกหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงทำให้นาง     
วาสิฏฐีและกามนิตต้องพลัดพรากจากกัน แต่ก่อนที่จะพลัดพรากจากกันนั้น ด้วยปัญญาและความรักที่ซื่อตรงมั่นคงต่อกัน   
นางวาสิฏฐีจึงขอให้กามนิตให้คำมั่นสัญญาว่า หากแม้นไม่ได้พบกันอีกแล้วในชาตินี้ ก็ขอให้ได้พบกันบนสวรรค์ช้ันสุขาวดี โดย
ทั้งคู่ต่างให้สัญญารักต่อกันที่ลานอโศก และมีดวงจันทร์เป็นพยานแห่งรักของคนท้ังสอง 

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาท่ีมาและเนื้อหาของวรรณคดีแปลเรื่องนี้แล้ว จึงวางโครงเหตุการณ์ที่จะใช้เป็นโครงเรื่องใน
เพลงตับชุดนี้ และนำเค้าโครงเรื่องนี้ไปให้ครูกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ประพันธ์บทร้องขึ้นเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอน
สุภาพ จำนวน 18 คำกลอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 1. การเปิดเร่ือง เป็นการแนะนำตัวละครเอกของเรื่อง ได้แก่ 
1.1 วาสิฏฐี กล่าวถึง นางวาสิฏฐีได้พบรักกับชายหนุ่มกามนิตตอนท่ีกำลังเดาะคลี และตกหลุมรักกัน         

แล้วทั้งสองกต็้องแยกย้ายกันไป 
1.2 กามนิต กล่าวถึง กามนิตที่ตกหลุมรักนางวาสิฏฐี และเฝ้าแต่พร่ำเพ้อถึงนาง โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้พบ 

กันอีก จนเพื่อนสนิทของกามนิตชื่อว่า โสมทัต ได้มาบอกกับกามนิตว่า เจอนางวาสิฏฐีอยู่ทีล่านอโศก ทำให้กามนิตรู้สึกดีใจและ
มีความหวังข้ึนมาอีกครั้ง จึงเตรียมตัวที่จะเดินทางไปหานางวาสิฏฐีในยามค่ำคืน  

2. การดำเนินเร่ือง กล่าวถึง การเดินทางด้วยความเร่งรีบของกามนิตที่กำลังจะไปหานางวาสิฏฐี จนได้พบเจอ
กัน โดยทั้งสองบอกความในใจของกันและกัน เหมือนเป็นการสนทนาระหว่างกามนิตกับนางวาสิฏฐีว่า มีความคิดถึงกันมาก
เพียงใด  

3. การปิดเร่ือง กล่าวถึง การครองรักกันของนางวาสิฏฐีกับกามนิตที่ลานอโศก 
หลังจากท่ีครูกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ได้ประพันธ์บทร้องขึ้นแล้ว ผู้สร้างสรรค์จึงนำแนวทางของการสร้างสรรค์บท

คอนเสิร์ตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์     
เพลงไทยประเภทเพลงตับในรูปแบบของตับเรื่อง โดยเลือกบรรจุเพลงไทยสำเนียงแขกให้เข้ากับบทร้องที่ครูกัญจนปกรณ์  
แสดงหาญ ได้ประพันธ์ขึ้น แล้วนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐีต่อสาธารณชนโดยใช้การขับร้องและบรรเลง
ด้วยวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์  

ในส่วนของการบรรจุเพลงนั้น สามารถอรรถาธิบายได้ดังนี้ 
 

เพลงที่ 1 เพลงรัวแขก (บรรเลง) 
การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงรัวแขก เนื่องจากเป็นเพลงท่ีสื่อถึงการเปิดฉากเพื่อเริ่มเล่าเรื่อง  
เพลงรัวแขกนี ้ใช้จังหวะหน้าทับพิเศษ มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x (ทางเพียงออบน) มีการ

ใช้หลุมเสียง คือ เสียง ฟ กับเสียง ท เป็นเสียงผ่าน และอยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ซ ล ท x ร ม x (ทางเพียงออล่าง) มีการใช้ 
หลุมเสียง คือ เสียง ด กับเสียง ฟ เป็นเสียงผ่าน  

 

เพลงที่ 2 ร้องเพลงแขกปัตตานี 
   โฉมนาง วาสิฏฐี เสน่หา วันเมื่อ พบหน้า บุรุษนั่น 
  หนุ่มงาม กามนิต ติดใจพลัน สองจิต ไหวหวั่น สะเทิ้นอาย 
  ลูกคลี ตีเดาะ ก็พลัดตก เจ้าหยิบยก ลูกคลีพลัน ดังมั่นหมาย 
  ยื่นให้นาง ต่างเนตร แลชะม้าย แล้วก็หาย หน้าไป ให้คะนึง  
 

 บทร้องในตอนนี้เล่าถึง “นางวาสิฏฐี” ในวันที่ได้พบกับกามนิต ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้น คือ นางวาสิฏฐี     
สาวแห่งกรุงโกสัมพ ีกำลังเดาะคลีบูชาพระศรเีทวี โดยกามนิตก็ได้มาดูนางแสดงในวันน้ันด้วย จึงตกหลุมรักนาง เมื่อถึงช่วงเวลา

ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ดนตรไีทย 

 

แนวความคิด 
วรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน เป็นงานที่  

เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) และนาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) แปลและเรียบเรียงจากฉบับแปลภาษาอังกฤษของ
จอห์น อี โลจี (John E. Logie) เรื่อง The Pilgrim Kamanita (พ.ศ. 2454) โดยที่จอห์น อี โลจี แปลมาจากบทประพันธ์
ภาษาเยอรมันเรื่อง Der Pilger Kamanita (พ.ศ. 2449) ของคาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป (Karl Adolph Gjellerup) กวีและ
นักเขียนชาวเดนมาร์ก ฉบับภาษาไทยมีการแปลเรื่องกามนิตออกมาครั้งแรกเป็นตอน ๆ ลงหนังสือพิมพ์ไทยเขษมรีวิว และ     
มีการรวมเล่มในปี พ.ศ. 2474 ต่อมามีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง และใน พ.ศ. 2503 ได้มีการนำกามนิตภาคพื้นดินไปเป็น
หนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ช่ือว่า “วาสิฏฐี” [1]  

วาสิฏฐี เป็นหญิงสาวที่คอยเฝ้ารอรักแท้มาตลอด นางได้พบรักกับกามนิต แต่ก็มีอุปสรรคมาขวางกั้น ทำให้คน    
ทั้งสองต้องมีอันพลัดพรากจากกัน แต่นางก็ยังคงยึดมั่นในความรักและซื่อสัตย์ในความรกัมิเสื่อมคลาย ด้วยเหตุนี้ นางวาสิฏฐจีึง
เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนความรักอันมั่นคงของผู้หญิง ชีวิตของนางให้คติสอนใจในแง่ความรัก ความเช่ือใจ และความซื่อสัตย์
มั่นคงต่อคนรัก [2] 

ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจเรื่องราว ตัวละคร และคติสอนใจในแง่ของความรักที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี ้จึง
เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะนำวรรณคดีแปลเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปนี้ มาสร้างสรรค์เป็นเพลงไทย
ประเภทเพลงตับในรูปแบบของตับเรื่อง ตามแนวทางของบทคอนเสิร์ตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม 
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเรื่องราวตอนท่ีนางวาสิฏฐีพบรักกับกามนิตบนลานอโศกมาเรียบเรียงขึ้นใหม่
เป็นบทร้อยกรอง โดยบรรจุเพลงไทยสำเนียงแขก และใช้ช่ือผลงานการสร้างสรรค์นี้ว่า “เพลงตับนางวาสิฏฐี” 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเพลงตับนางวาสิฏฐ ี
2. เพื่อนำเสนอผลงานสรา้งสรรค์เพลงตับนางวาสิฏฐีในรูปแบบการจัดแสดงต่อสาธารณชน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาวรรณคดีแปลเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

โดยใช้เค้าโครงจากตอน “สาวน้อยผู้เดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ “บนลานอโศก” มาเรียบเรียงเรื่องราวให้กระชับยิ่งข้ึน โดยเล่า
เนื้อความดังนี ้

นางวาสิฏฐี สาวงามแห่งกรุงโกสัมพี มาเล่นคลีถวายสักการะพระลักษมี นางได้ตีคลีพลาดตกลงพื้น แล้วมีชายหนุ่ม
นามว่า กามนิต เป็นผู้เก็บลูกคลีได้แล้วโยนกลับไปให้นาง จึงทำให้ทั้งสองตกหลุมรักกัน และเมื่อเสร็จพิธีทุกคนต่างก็แยกย้าย
กันไป ฝ่ายกามนิตกลับเกิดความรู้สึกคิดถึงหญิงสาวผู้นั้นอยูต่ลอดเวลา ใคร่รู้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใคร มาจากไหน และคิดหาวิธี
ที่จะตามหานางผู้เดาะคลีให้พบ ความวิตกกังวลนี้ถึงขั้นทำให้กามนิตกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กระวน
กระวายไปหมด จากทีเ่คยมีความสุขอยู่กับการเที่ยวชมบ้านเมือง หาความสนุกตามอำเภอใจ ก็กลายเป็นต้องเดินทางไปที่โน่น
ที่น่ีเพื่อตามหาสาวผู้เดาะคลีให้พบ กามนิตเพ้อถึงนางเป็นอย่างหนัก จึงได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยการวาดรูป ฝ่ายโสมทัต
ผู้เป็นสหายของกามนิตเห็นภาพนางวาสิฏฐีก็รู้จัก จึงรับอาสาส่งความถึงนางวาสิฏฐีให้ กามนิตจึงเขียนข้อความหลังรูปที่ตนวาด
ให้โสมทัตนำไปให้นาง หลังจากที่นางวาสิฏฐีได้รับจดหมายจากกามนิตแล้วก็รู้สึกดีใจและนึกไปถึงรักแรกพบในครั้งนั้น นางจึง
ได้นัดหมายใหก้ามนิตมาพบนางในคืนถัดไปที่ลานอโศก เมื่อท้ังสองได้มาพบกันต่างก็เล่าความรู้สึก ความในใจ และแสดงความ
รักต่อกันในทุกค่ำคืน ความทราบถึงสาตาเคียรซึ่งพึงใจกับนางวาสิฏฐีอยู่ จึงหาทางขัดขวางความรักของทั้งคู่ โดยส่งคนมา     
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โยนคลี นางวาสิฏฐีก็ได้โยนลูกคลี แล้วลูกคลีก็พลัดตก โดยชายหลายคนต่างก็รอจังหวะทีจ่ะเข้าไปหยิบลูกคลี ลูกนั้นให้แก่นาง 
แต่กลับเป็นกามนิตที่สามารถคว้าลูกคลีลูกนั้นได้ จึงส่งให้นางวาสิฏฐีและสบตากัน แล้วต่างก็แยกย้ายหายหน้ากันไป ทำให้
ความรักครั้งนั้นของนางวาสิฏฐีกับกามนิตเป็นความรักท่ีไม่รู้จักกันแม้แต่ชื่อหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนเมืองไหน นางวาสิฏฐีจึงได้
แต่พร่ำเพ้อและคิดถึงกามนิตสุดหัวใจเกินกว่าที่จะมีอะไรมาเยียวยาได้ โดยบทร้องช่วงนีส้ื่อถึงการพบรักกันของคนท้ังสอง 

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกปัตตานี เนื่องจากเป็นเพลงที่สื่อถึงห้วงแห่งความคิดถึง แต่ก็ไม่รู้จะ
ทำอย่างไรให้ความคิดถึงนั้นหายไป ได้แต่เฝ้ารอวันที่จะมาพบหน้ากัน ซึ่งเพลงนี้มีทำนองที่สื่ออารมณ์ความคิดถึงได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะทำนองร้อง เมื่อขึ้นเสียงสูง ทำให้เกิดความรู้สึกวังเวง และเมื่อลงเสียงต่ำ ทำให้ เกิดความรู้สึกหดหู่ เศร้าสร้อย   
หงอยเหงา เพลงแขกปัตตานีนี้สื่อถึงความคิดถึงของนางวาสิฏฐีท่ีมีต่อกามนิต  

เพลงแขกปัตตานีนี้ ใช้จังหวะหน้าทับแขก มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ม ฟ ซ x ท ด x (ทางกลางแหบ)   
มีการใช้หลุมเสียง คือ เสียง ล กับเสียง ร เป็นเสียงผ่าน 

 

เพลงที่ 3 ร้องเพลงแขกหนัง สองชั้นและชั้นเดียว 
   กามนิต หนุ่มงาม ทรามคะนอง เฝ้าหม่นหมอง ตริตรึก ระฦกถึง 
  เมื่อไรหนอ จะได้ คลายรำพึง สุดจะดึง อารมณ์ ข่มฤดี 
  โสมทัต รู้แจ้ง แทงกระจ่าง ว่าเพื่อนเจ้า รักนาง วาสิฎฐี 
  จึงปลอบ ประโลมให้ คลายโศกี ราตรีนี้ จะได้พบ อรทัย 

 

บทร้องในตอนนีเ้ก็บความมาจากเหตุการณ์หลังจากที่กามนิตได้เจอกับนางวาสิฏฐีแล้วก็เกิดความวิตกกังวล เพราะ
ไม่รู้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใคร มาจากไหน และก็กลัวว่า ต่อไปจะไม่ได้พบนางอีก จึงได้แต่คิดหาวิธีที่จะตามหานาง ความวิตก
กังวลนี้ทำให้กามนิตถึงขั้นกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กระวนกระวายไปหมด จากแต่ก่อนที่เคยมีความสุข
อยู่กับการเที่ยวชมบ้านเมือง หาความสนุกตามอำเภอใจ ก็กลายเป็นต้องเดินทางไปที่โน่นที่นี่เพื่อตามหาสาวผู้เดาะคลีให้พบ 
กามนิตเพ้อถึงนางเป็นอย่างหนัก จึงได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยการวาดรูป ฝ่ายโสมทัตผู้ติดตามก็คอยสังเกตอาการของ
กามนิตที่ไปตกหลุมรักหญิงสาวผู้เดาะคลี จึงคอยหาวิธีที่จะทำให้กามนิตรู้สึกดีขึ้น  

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกหนัง สองช้ัน เนื่องจากเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ความคิดถึงอย่างมี
ความหวัง ซึ่งสอดคล้องกับบทร้องที่สื่อถึงกามนิตกำลังเฝ้ารอวันที่จะได้พบหน้ากับนางวาสิฏฐีด้วยหัวใจที่หม่นหมอง เพราะไม่รู้
จะทำอย่างไรถึงจะได้เจอกันอีก โสมทัตเพื่อนสนิทของกามนิตจึงเข้าไปปลอบและบอกกับกามนิตว่า เจอนางวาสิฏฐียืนอยู่ใต้ต้น
อโศก และให้กามนิตไปหานาง เมื่อโสมทัตบอกกับกามนิตเช่นนี้ ทำให้กามนิตเริ่มรู้สึกมีความหวัง จากหัวใจที่เคยหม่นหมอง       
ก็กลับมามีความหวังอีกครั้ง กามนิตจึงรีบไปหานางวาสิฏฐีในคืนน้ันทันท ี 

เพลงแขกหนัง สองช้ันนี้ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สองช้ัน มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x 
(ทางเพียงออบน) และกลุ่มเสียง ฟ ซ ล x ด ร x (ทางชวา) โดยในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x มีการใช้หลุมเสียง คือ 
เสียง ท เป็นเสียงผ่าน  

 

 กามนิต ยินดี เป็นหนักหนา จัดแจง กายา หาช้าไม่ 
 ลงจาก เรือนพลัน ทันใด หวังใจ ได้พบ ประสบนาง 
 

บทร้องในตอนนีเ้ล่าถึง เมื่อโสมทัตไปสืบถามหาคู่รักของเขาดูแล้ว ก็ทำให้ได้รู้กระจ่างว่า หญิงสาวทีเ่ดาะคลีผู้นั้นช่ือ 
วาสิฏฐี กามนิตจึงเขียนข้อความหลังรูปที่ตนวาดให้โสมทัตนำไปให้นาง เมื่อโสมทัตนำรูปไปแล้ว กามนิตก็รู้สึกเบิกบานใจขึ้น
และหวังไว้ในใจว่าจะได้พบกับนางอีก หลังจากที่นางวาสิฏฐีได้รับจดหมายจากกามนิตแล้วก็รู้สึกดีใจและนึกไปถึงรักแรกพบ  
ในครั้งนั้น นางจึงได้นัดหมายให้มาพบกันในคืนถัดไปที่ลานอโศก เมื่อทั้งสองได้มาเจอกันแล้วต่างก็เล่าความรู้สึก ความในใจ 
และแสดงความรักต่อกันในทุกค่ำคืน  
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การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกหนัง ช้ันเดียว เพื่อสื่ออารมณ์ถึงการได้มาพบเจอกันของกามนิตและ
นางวาสิฏฐ ีซึ่งในอัตราจังหวะชั้นเดียวนีจ้ะสื่อถึงอาการเร่งรีบของกามนิตเมื่อไดท้ราบข่าวจากโสมทัตว่า นางวาสิฏฐีมารอพบอยู่
ทีล่านอโศก กามนิตจึงรีบเดินทางไปหานางวาสิฏฐีทันที 

เพลงแขกหนัง ช้ันเดียวนี้ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ ช้ันเดียว มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x 
(ทางเพียงออบน) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ฟ ซ ล x ด ร x (ทางชวา) โดยในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x มีการใช้หลุมเสียง 
คือ เสียง ท เป็นเสียงผ่าน  

 

เพลงที่ 4 เพลงเชิดแขก (บรรเลง) 
การบรรจุเพลง เพลงเชิดแขก เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกิริยาอาการของตัวละคร ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุ

เพลงเชิดแขก เนื่องจากเป็นเพลงที่แสดงถึงอากัปกิริยาการเดินทางไปมาในระยะไกลหรือรีบด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินเรื่องของกามนิต-วาสิฏฐี กล่าวคือ เมื่อกามนิตได้ทราบข่าวเรื่องนางวาสิฏฐีจากโสมทัตแล้ว ก็เริ่มรู้สึกมีความหวังขึ้นมา
อีกครั้ง จึงรีบเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปหานางวาสิฏฐีทันที ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเพลงเชิดแขกมาเป็นเพลงเชื่อมเพื่อสื่อ
ให้เห็นกิริยาอาการของกามนิตว่า กำลังเร่งรีบเดินทางไปหานางวาสิฏฐนีั่นเอง 

เพลงเชิดแขกนี ้ใช้จังหวะหน้าทับพิเศษ มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ซ ล ท x ร ม x มีการใช้หลุมเสียง คือ 
เสียง ด กับเสียง ฟ เป็นเสียงผ่าน 

 

เพลงที่ 5 ร้องเพลงแขกสาหร่าย 
 อ้าโสม เพ็ญส่อง ฉะนี้หนอ เจ้ากระต่าย หมายรอ ไม่อางขนาง 
 โฉมจะเยี่ยม หรืองด หมดหนทาง ช่วยไข กระจ่าง หนอจันทรา 

  อ้าโสม เพ็ญส่อง ฉะนี้แล้ว ใยพ่อ เพื่อนแก้ว ว่าหนีหน้า 
 ศศิธร เยี่ยมคล้อย ลอยเมฆา มาแล้วหนา พ่อกระต่าย ท่ีหมายจันทร์ 

 

บทร้องในตอนนี้เล่าถึงนางวาสิฏฐีกับกามนิตมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันเนื่องจากความรักมีอุปสรรค กล่าวคือ 
สาตาเคียรได้ส่งคนมาทำร้ายกามนิตและโสมทัตในขณะที่ปีนป่ายเพื่อขึ้นไปหานางวาสิฏฐี ทำให้กามนิตได้รับบาดเจ็บสาหัส 
ส่วนนางวาสิฏฐีก็ถูกบิดากักตัวไม่ให้ออกมาเที่ยวเล่นที่ลานอโศกอีกหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ดังนั้น โอกาสที่ทั้งสองจะได้   
พบกัน ได้พูดจาแสดงความรักต่อกัน จึงหาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ดังบทร้องที่เปรียบเปรยถึงดวงจันทร์ ซึ่งสำหรับนางวาสิฏฐีและ
กามนิตแล้ว ดวงจันทร์ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทั้งสองจะออกมาเจอกันในตอนกลางคืนได้ก็ที่ใต้ต้นอโศกเท่านั้น จึงใช้ดวงจันทร์
เป็นสื่อเพื่อแสดงความคิดถึงกันและกัน กามนติได้สื่อความคิดถึงผ่านดวงจันทร์ไปหานางวาสิฏฐีว่า “ตอนนี้พ่ีคิดถึงเจ้าเหลือเกิน 
พีย่ังรอเจ้าอยู่ทุกเมื่อ ไม่เคยคิดที่จะเลิกรอ ไม่มีวิธีไหนเลยหรือที่จะทำให้พี่ได้เจอกับเจ้า หากหมดทุกหนทางแล้ว ก็ช่วยบอกพี่
หน่อยได้ไหมว่า มีวิธีไหนบ้างท่ีจะทำให้พีไ่ด้พบกับเจ้าอีกครั้ง” ส่วนนางวาสิฏฐีก็ได้สื่อความคิดถึงผ่านดวงจันทร์ไปหากามนิตว่า 
“ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหน ทำไมพี่ถึงหนีหน้าน้องไป ไม่ได้พบได้เจอพี่เลย น้องอยากจะไปหาพี่เหลือเกิน น้องยังเฝ้ารอพี่อยู่ที่ใต้ต้น
อโศกทุกคืน”  

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกสาหร่าย ในอัตราจังหวะสองช้ัน เนื่องจากเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ไป
ในทางรักเชิงเกี้ยวพาราสี แนวทำนองเพลงไม่ช้ามาก อีกทั้งบทร้องก็มีความสอดคล้องไปกับทำนองของเพลงแขกสาหร่ายด้วย  

เพลงแขกสาหร่ายนี้ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สองช้ัน มี 3 ท่อน ท่อนที่ 1 อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x 
(ทางเพียงออบน) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ซ ล ท x ร ม x (ทางเพียงออล่าง) โดยในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x มีการใช้
หลุมเสียง คือ เสียง ฟ กับเสียง ท เป็นเสียงผ่าน ส่วนท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ซ ล ท x ร ม x        
(ทางเพียงออล่าง) 
 

 

โยนคลี นางวาสิฏฐีก็ได้โยนลูกคลี แล้วลูกคลีก็พลัดตก โดยชายหลายคนต่างก็รอจังหวะทีจ่ะเข้าไปหยิบลูกคลี ลูกนั้นให้แก่นาง 
แต่กลับเป็นกามนิตที่สามารถคว้าลูกคลีลูกนั้นได้ จึงส่งให้นางวาสิฏฐีและสบตากัน แล้วต่างก็แยกย้ายหายหน้ากันไป ทำให้
ความรักครั้งนั้นของนางวาสิฏฐีกับกามนิตเป็นความรักท่ีไม่รู้จักกันแม้แต่ชื่อหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนเมืองไหน นางวาสิฏฐีจึงได้
แต่พร่ำเพ้อและคิดถึงกามนิตสุดหัวใจเกินกว่าที่จะมีอะไรมาเยียวยาได้ โดยบทร้องช่วงนีส้ื่อถึงการพบรักกันของคนท้ังสอง 

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกปัตตานี เนื่องจากเป็นเพลงที่สื่อถึงห้วงแห่งความคิดถึง แต่ก็ไม่รู้จะ
ทำอย่างไรให้ความคิดถึงนั้นหายไป ได้แต่เฝ้ารอวันที่จะมาพบหน้ากัน ซึ่งเพลงนี้มีทำนองที่สื่ออารมณ์ความคิดถึงได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะทำนองร้อง เมื่อขึ้นเสียงสูง ทำให้เกิดความรู้สึกวังเวง และเมื่อลงเสียงต่ำ ทำให้ เกิดความรู้สึกหดหู่ เศร้าสร้อย   
หงอยเหงา เพลงแขกปัตตานีนี้สื่อถึงความคิดถึงของนางวาสิฏฐีท่ีมีต่อกามนิต  

เพลงแขกปัตตานีนี้ ใช้จังหวะหน้าทับแขก มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ม ฟ ซ x ท ด x (ทางกลางแหบ)   
มกีารใช้หลุมเสียง คือ เสียง ล กับเสียง ร เป็นเสียงผ่าน 

 

เพลงที่ 3 ร้องเพลงแขกหนัง สองชั้นและชั้นเดียว 
   กามนิต หนุ่มงาม ทรามคะนอง เฝ้าหม่นหมอง ตริตรึก ระฦกถึง 
  เมื่อไรหนอ จะได้ คลายรำพึง สุดจะดึง อารมณ์ ข่มฤดี 
  โสมทัต รู้แจ้ง แทงกระจ่าง ว่าเพื่อนเจ้า รักนาง วาสิฎฐี 
  จึงปลอบ ประโลมให้ คลายโศกี ราตรีนี้ จะได้พบ อรทัย 

 

บทร้องในตอนนีเ้ก็บความมาจากเหตุการณ์หลังจากที่กามนิตได้เจอกับนางวาสิฏฐีแล้วก็เกิดความวิตกกังวล เพราะ
ไม่รู้ว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใคร มาจากไหน และก็กลัวว่า ต่อไปจะไม่ได้พบนางอีก จึงได้แต่คิดหาวิธีที่จะตามหานาง ความวิตก
กังวลนี้ทำให้กามนิตถึงขั้นกินไม่ได้ นอนไม่หลับ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กระวนกระวายไปหมด จากแต่ก่อนที่เคยมีความสุข
อยู่กับการเที่ยวชมบ้านเมือง หาความสนุกตามอำเภอใจ ก็กลายเป็นต้องเดินทางไปที่โน่นที่นี่เพื่อตามหาสาวผู้เดาะคลีให้พบ 
กามนิตเพ้อถึงนางเป็นอย่างหนัก จึงได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยการวาดรูป ฝ่ายโสมทัตผู้ติดตามก็คอยสังเกตอาการของ
กามนิตที่ไปตกหลุมรักหญิงสาวผู้เดาะคลี จึงคอยหาวิธีที่จะทำให้กามนิตรู้สึกดีขึ้น  

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกหนัง สองช้ัน เนื่องจากเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ความคิดถึงอย่างมี
ความหวัง ซึ่งสอดคล้องกับบทร้องที่สื่อถึงกามนิตกำลังเฝ้ารอวันที่จะได้พบหน้ากับนางวาสิฏฐีด้วยหัวใจที่หม่นหมอง เพราะไม่รู้
จะทำอย่างไรถึงจะได้เจอกันอีก โสมทัตเพื่อนสนิทของกามนิตจึงเข้าไปปลอบและบอกกับกามนิตว่า เจอนางวาสิฏฐียืนอยู่ใต้ต้น
อโศก และให้กามนิตไปหานาง เมื่อโสมทัตบอกกับกามนิตเช่นนี้ ทำให้กามนิตเริ่มรู้สึกมีความหวัง จากหัวใจที่เคยหม่นหมอง       
ก็กลับมามีความหวังอีกครั้ง กามนิตจึงรีบไปหานางวาสิฏฐีในคืนน้ันทันท ี 

เพลงแขกหนัง สองช้ันนี้ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สองช้ัน มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x 
(ทางเพียงออบน) และกลุ่มเสียง ฟ ซ ล x ด ร x (ทางชวา) โดยในกลุ่มเสียงปัญจมูล ด ร ม x ซ ล x มีการใช้หลุมเสียง คือ 
เสียง ท เป็นเสียงผ่าน  

 

 กามนิต ยินดี เป็นหนักหนา จัดแจง กายา หาช้าไม่ 
 ลงจาก เรือนพลัน ทันใด หวังใจ ได้พบ ประสบนาง 
 

บทร้องในตอนนีเ้ล่าถึง เมื่อโสมทัตไปสืบถามหาคู่รักของเขาดูแล้ว ก็ทำให้ได้รู้กระจ่างว่า หญิงสาวทีเ่ดาะคลีผู้นั้นช่ือ 
วาสิฏฐี กามนิตจึงเขียนข้อความหลังรูปที่ตนวาดให้โสมทัตนำไปให้นาง เมื่อโสมทัตนำรูปไปแล้ว กามนิตก็รู้สึกเบิกบานใจขึ้น
และหวังไว้ในใจว่าจะได้พบกับนางอีก หลังจากท่ีนางวาสิฏฐีได้รับจดหมายจากกามนิตแล้วก็รู้สึกดีใจและนึกไปถึงรักแรกพบ  
ในครั้งนั้น นางจึงได้นัดหมายให้มาพบกันในคืนถัดไปที่ลานอโศก เมื่อทั้งสองได้มาเจอกันแล้วต่างก็เล่าความรู้สึก ความในใจ 
และแสดงความรักต่อกันในทุกค่ำคืน  
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เพลงที่ 6 ร้องเพลงแขกพราหมณ์ 
 ขอโสม เป็นพยาน สาบานรัก จงแน่นหนัก มิเสื่อมคลาย ดังหมายมั่น 
 โสมเป็นดั่ง ดวงจิต นิจนิรันดร์ จะครอง รักกัน จนวันตาย 
  พี่ขอให้ สัญญา ต่อหน้าจันทร์ จะรักมั่น น้องนี้ มิห่างหาย 
 ลานอโศก คือชีวัง ท้ังร่างกาย ยอดชาย กามนิต วาสิฏฐีเอย  
 

บทร้องในตอนนีเ้ล่าถึง เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้นางวาสิฏฐีและกามนิตต้องพลัดพรากจากกัน ทั้งสองไม่อาจพบกัน
ได้สะดวกเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ก่อนท่ีจะจากกนันั้น ด้วยปัญญาและความรักท่ีซื่อตรงมั่นคงต่อกัน นางวาสิฏฐจีึงขอให้กามนิต
สัญญาว่า หากแม้นไม่ได้พบกันอีกในชาตินี้ ก็ขอให้ได้พบกันบนสวรรค์ช้ันสุขาวดี ทั้งคู่ต่างให้สัญญารักต่อกันท่ีใต้ต้นอโศก โดยมี
ดวงจันทร์เป็นพยานแห่งรักของคนท้ังสอง  

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกพราหมณ์หรือเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า ในอัตราจังหวะสองช้ัน 
เนื่องจากเป็นเพลงท่ีให้อารมณ์ไปในทางรัก แนวทำนองเพลงค่อนข้างกระชับ อีกทั้งบทร้องก็มีความสอดคล้องไปกับทำนองของ
เพลงแขกพราหมณ์ด้วย  

เพลงแขกพราหมณ์นี้ ใช้จังหวะหน้าทับสองไม้ สองช้ัน มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ฟ ช ล x ด ร x     
(ทางชวา) มีการใช้หลุมเสียง คือ เสียง ท กับเสียง ม เป็นเสียงผ่าน 
 

โน้ตเพลงตับนางวาสิฏฐี 
เพลงที่ 1 เพลงรัวแขก (บรรเลง) 

- - - - - - - รํ - - - - - - - ม ํ - - - - - - - ดํ - - - - - - - รํ 
- - - - - - มํรํดํ - ท - ล - ซ - ฟ - ม - ม - ม - ม - - รมฟ - ม - - 
- - - - - - มํรํดํ - ท - ล - ซ - ฟ - ม - ม - ม - ม - - รมฟ - ม - - 
- - - ร - - - ฟ - - - ม - - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - ท - - - ล 
- - - - - - - - - - - ซ - - - ล - - - ท - - - รํ - - - ดํ - - - ท 
- - - - - - - ล - - - - - - - ท - - - รํ - - - ดํ - - - ท - - - ล 
- - - - - - - รํ - - - - - - - ล - - - - - - ซ ฟ - - - ล - - - ซ 

 

เพลงที่ 2 ร้องเพลงแขกปัตตานี 
ร้องเที่ยวแรก - - - โฉม - - - นาง - - - วา - - สิฏฐ ี - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - หนุ่ม - - - งาม - - - กาม - - - นิต - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - ลกู - - - คลี - - - ตี - - - เดาะ - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - ยื่น - - ให้นาง - - - ตา่ง - - - เนตร - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวบรรเลง - - - ดํ - - - ท ดํ ท ดํ ล - ท - ดํ - - - - - - - ดํ - - - ดํ - - - ซ 
 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - เสน่ - หา - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - ติด - ใจ - - - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - ก ็- พลัด - - - ตก - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - แล - - ชะม้าย - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวบรรเลง - ดํ ท ซ - ฟ - ม - - - ฟ - ซ - ท - - - - - - - ท ดํ รํ ดํ ท - ล - ซ 
 

ร้องเที่ยวแรก - - - วัน - - - เมื่อ - - - พบ - หน้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - สอง - - - จิต - - - ไหว - หวั่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - เจ้า - หยิบ - ยก - - - ลูก - คล ี - - - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ร้องเที่ยวสี่ - - - แล้ว - - ก็หาย - - - หน้า - - - ไป - - - - - - - - - - - - - - - - 
เที่ยวบรรเลง - ดํ ท ซ - ฟ - ซ - ดํ ท ซ - ฟ - ม - ซ ฟ ม - ร - ด - ทฺ - ด - - - - 

 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - บุรุษ - นั่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - - สะเทิ้น - - - อาย - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - - ดังมั่น - หมาย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - ให ้ - - คะนึง - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวบรรเลง - ซฺ - ด - ด ร ม ร ด ร ม - ฟ - ซ - - - ท - - ล ท - มํ รํ ท - ล - ซ 
 

เที่ยวบรรเลง - - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ - ซ 
 

เพลงที่ 3 ร้องเพลงแขกหนัง สองชั้น 
เท่ียวแรกและเที่ยวสาม 
ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - - กาม - - - นิต - - - - - - - - - - - - - หนุ่ม - งาม 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - - - โสม - - - ทัต - - - - - - - - - - - - - รู้ - แจ้ง 
เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ซ - ซ ร ซ - รํ - - - - - ซํ - ม ํ - - รํ ด ํ - ท - ล 

 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ทราม - - คะนอง 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แทง - - กระจา่ง 
เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ร รํ รํ ดํ รํ - ม ํ - - รํ ด ํ - ล - - ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - เฝ้า - หม่น - - - หมอง - - - - - - - - - - - ตร ิ - ตรึก - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - วา่ - เพื่อน - เจ้า - - - - - - - - - - - - - รกั - นาง - - 
เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ดํ - ลฺ - ล - ล - ดํ - รํ - ดํ - ลฺ ล ล - ซฺ ซ ซ - ฟ 

 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ระฦก - - - ถึง 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วา - - สิฏฐ ี
เที่ยวบรรเลง - - - - - ด - ฟ - - - - - ซ - ล - - ซ ด ํ - - - - ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 
 

เท่ียวสองและเที่ยวสี่ 
ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - เมื่อ - ไร - - - หนอ - - - - - - - - - - - - - - จะได ้
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - จึง - - - ปลอบ - - - - - - - - - - - - ประโลม -ให ้

เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ซ - ซ ร ซ - รํ - - - - - ซํ - ม ํ - - รํ ด ํ - ท - ล 
 

ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คลาย - - รำพึง 
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คลาย - โศ - - - ก ี

เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ร รํ รํ ดํ รํ - ม ํ - - รํ ด ํ - ล - - ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 
 

ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - - - สุด - - จะดึง - - - - - - - - - - - อา - รมณ์ - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - รา - ตร ี - นี้ - - - - - - - - - - - - จะได ้ - พบ - - 

เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - ล ลฺ ล ล ม ล - ดํ - - - ล - ดํ - - - ล - ดํ ล ซ ฟ ร 
 

ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ข่ม - - ฤด ี
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อ - - รทัย 

เที่ยวบรรเลง - - - - - - - - - ร - ร ลฺ ร - ดํ - - - - - - - - ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 
 
 

เพลงที่ 6 ร้องเพลงแขกพราหมณ์ 
 ขอโสม เป็นพยาน สาบานรัก จงแน่นหนัก มิเสื่อมคลาย ดังหมายมั่น 
 โสมเป็นดั่ง ดวงจิต นิจนิรันดร์ จะครอง รักกัน จนวันตาย 
  พี่ขอให้ สัญญา ต่อหน้าจันทร์ จะรักมั่น น้องนี้ มิห่างหาย 
 ลานอโศก คือชีวัง ท้ังร่างกาย ยอดชาย กามนิต วาสิฏฐีเอย  
 

บทร้องในตอนนีเ้ล่าถึง เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้นางวาสิฏฐีและกามนิตต้องพลัดพรากจากกัน ทั้งสองไม่อาจพบกัน
ได้สะดวกเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ก่อนท่ีจะจากกนันั้น ด้วยปัญญาและความรักท่ีซื่อตรงมั่นคงต่อกัน นางวาสิฏฐจีึงขอให้กามนติ
สัญญาว่า หากแม้นไม่ได้พบกันอีกในชาตินี้ ก็ขอให้ได้พบกันบนสวรรค์ช้ันสุขาวดี ทั้งคู่ต่างให้สัญญารักต่อกันท่ีใต้ต้นอโศก โดยมี
ดวงจันทร์เป็นพยานแห่งรักของคนท้ังสอง  

การบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์ได้บรรจุเพลงแขกพราหมณ์หรือเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า ในอัตราจังหวะสองช้ัน 
เนื่องจากเป็นเพลงท่ีให้อารมณ์ไปในทางรัก แนวทำนองเพลงค่อนข้างกระชับ อีกทั้งบทร้องก็มีความสอดคล้องไปกับทำนองของ
เพลงแขกพราหมณ์ด้วย  

เพลงแขกพราหมณ์นี้ ใช้จังหวะหน้าทับสองไม้ สองช้ัน มีท่อนเดียว อยู่ในกลุ่มเสียงปัญจมูล ฟ ช ล x ด ร x     
(ทางชวา) มีการใช้หลุมเสียง คือ เสียง ท กับเสียง ม เป็นเสียงผ่าน 
 

โน้ตเพลงตับนางวาสิฏฐี 
เพลงที่ 1 เพลงรัวแขก (บรรเลง) 

- - - - - - - รํ - - - - - - - ม ํ - - - - - - - ดํ - - - - - - - รํ 
- - - - - - มํรํดํ - ท - ล - ซ - ฟ - ม - ม - ม - ม - - รมฟ - ม - - 
- - - - - - มํรํดํ - ท - ล - ซ - ฟ - ม - ม - ม - ม - - รมฟ - ม - - 
- - - ร - - - ฟ - - - ม - - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - ท - - - ล 
- - - - - - - - - - - ซ - - - ล - - - ท - - - รํ - - - ดํ - - - ท 
- - - - - - - ล - - - - - - - ท - - - รํ - - - ดํ - - - ท - - - ล 
- - - - - - - รํ - - - - - - - ล - - - - - - ซ ฟ - - - ล - - - ซ 

 

เพลงที่ 2 ร้องเพลงแขกปัตตานี 
ร้องเที่ยวแรก - - - โฉม - - - นาง - - - วา - - สิฏฐ ี - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - หนุ่ม - - - งาม - - - กาม - - - นิต - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - ลกู - - - คล ี - - - ตี - - - เดาะ - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - ยื่น - - ให้นาง - - - ตา่ง - - - เนตร - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวบรรเลง - - - ดํ - - - ท ดํ ท ดํ ล - ท - ดํ - - - - - - - ดํ - - - ดํ - - - ซ 
 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - - เสน่ - หา - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - - - - - - - ติด - ใจ - - - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - ก ็- พลัด - - - ตก - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสี่ - - - - - - - - - - - แล - - ชะม้าย - - - - - - - - - - - - - - - - 

เที่ยวบรรเลง - ดํ ท ซ - ฟ - ม - - - ฟ - ซ - ท - - - - - - - ท ดํ รํ ดํ ท - ล - ซ 
 

ร้องเที่ยวแรก - - - วัน - - - เมื่อ - - - พบ - หน้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสอง - - - สอง - - - จิต - - - ไหว - หวั่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - เจ้า - หยิบ - ยก - - - ลูก - คล ี - - - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ร้องเพลงแขกหนัง ชั้นเดียว 
เท่ียวแรก 

- - - - - กาม - นิต - - - ยิน - ดี - - - - - - - - - - - - - - เป็นหนักหนา 
- - - - - ซ - รํ - - ดํ ม ํ รํ ดํ ท ล - - ซ ดํ รํ ดํ ท ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 

- - - - - จัด - แจง - - - กา - ยา - - - - - - - - - - - หา - ช้า - ไม่ - - 
- - - - ล ฟ ซ ล - รํ ดํ ล ดํ ล ซ ฟ - ด - ฟ - ฟ ซ ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 

เท่ียวสอง 
- - - - - ลง - จาก - - - เรือน - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - ทัน - ใด 
- - - - - รํ - ม ํ - - รํ ม ํ รํ ดํ ท ล - - ซ ดํ รํ ดํ ท ล ท ล ซ ล ซ ฟ - ซ 

 

- - - - - หวัง - ใจ - - - ได ้ - พบ - - - - - - - - - - - - - - ประสบ -นาง 
- - - ล - ดํ - - - ล - ดํ ล ซ ฟ ร - - ร ร - ดํ - - ซ ล ดํ  ล ซ ฟ - ซ 

 

เพลงที่ 4 เพลงเชิดแขก (บรรเลง) 
- ล - ร - ทฺ - ม - ซ ฟ - ซ ล - ซ - ฟ ซ ล ซ ฟ ม ร - ท ดํ ร ํ ดํ ท ล ซ 
- ล - ร ม ฟ ร ม - ซ ฟ - ซ ล - ซ - ร - ซ ล ท ดํ ร ํ - ดํ ท - ล ซ - ล 
- ร - ล - ล - รํ ดํ ท ล ซ - ซ - ฟ ม ร - ม - ซ ล ท ดํ รํ - ดํ - ล ท - 

ซ ล ฟ ซ - ร - ฟ - ม - ซ - ล ท - ล ซ ฟ ม - ร - รํ มํ รํ ดํ ร ํ - ดํ ท - 
ล ซ - ล ซ ฟ - ซ 

 

เพลงที่ 5 ร้องเพลงแขกสาหร่าย  
ท่อนที่ 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อ้า - - - โสม 
- - - ด - ดํ - ดํ - มํ - รํ - ด ดํ ด ํ - ม ม ํม ํ - รํ - ด ดํ ดํ - ท ฺ ท ท - ล 

 

- - - - - - - - - - - เพ็ญ - - - สอ่ง - - - - - - - - - - ฉะนี ้ - - - หนอ 
- ท รํ ล ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ม ฟ ซ ล - ท - ล - ซ - ด ดํ  ดํ - ร รํ  รํ - ม ํ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - เจา้ - - กระต่าย - - - หมาย - รอ - - 
- ดํ - รํ - มํ - ซํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ไม่ - อาง - - ขนาง 
- ซํ - ม ํ - รํ - ท - ซ ล ท - รํ - ม ํ รํ ท - รํ - มํ - ซํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ 

 

ท่อนที่ 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - โฉม - - จะเยีย่ม 
- - - ม - มํ - ม ํ - ซํ - ม ํ - รํ - ท - ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ

 

- - - - - - - หรือ - - - - - - - งด - - - - - - - - - หมด - หน - - - ทาง 
- - - ร - รํ - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท รํ ล ท ล ซ ม - ร - ม ล ซ - ล 

 

- - - - - - - - - - - ชว่ย - - - ไข - - - - - - - - - - - - - - กระจา่ง 
- ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ - ซํ - ลํ - ซํ - ม มํ มํ - ร รํ รํ - ท 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - หนอ - จัน - - - ทรา 
- - - ร - รํ - รํ - มํ - รํ - ท - ล - - ซ ล ท รํ - - ท ล ซ ม - ซ - ล 

 

ท่อนที่ 3 
- - - อ้า - - - โสม - - - เพ็ญ - ส่อง - - - - - - - - - - - - ฉะนี ้ - แล้ว - - 
- - - ท - ร รํ ร ํ - - - ม ํ - ร รํ ร ํ - มํ - รํ - ท - ร รํ รํ - ม มํ มํ - ซํ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ใย - - - พ่อ - - - เพือ่น - แกว้ - - 
- ร - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ -  - ม ร ม ร - - ม ร ม ร - ม - ร 

 

- - - - - วา่ - หน ี - - - หน้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - ม ร ม ร - - ม ร ม ซ - ล - ท - - - - - - - - - ล ซ ล - ซฺ ซ ซ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ล ซ ล - - ทฺ ท ท - ล ซ ล - ท - รํ - - - - - - - - - ซ - ล - ทฺ ท ท 

 

- - - ศ - - ศิธร - - - เยี่ยม - - - คล้อย - - - - - ลอย - เม - - - - - - - ฆา 
- - - - - - - ท - - - รํ - มํ - ซํ - - - ซํ - - - ม ํ - รํ - ท - ล - รํ 

 

- - - - - - - มา - - - - - แล้ว - หนา - - - พ่อ - - กระต่าย - ที่ - หมาย - - - จันทร์ 
- ท - รํ - ท - ลฺ ล ล - ซฺ ซ ซ - ม - ร - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ 

 

เพลงที่ 6 ร้องเพลงแขกพราหมณ์ 
เท่ียวแรกและเท่ียวสาม 
ร้องเที่ยวแรก - - - ขอ - - - โสม - - - เป็น - - พยาน - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - พี่ - ขอ - - - ให ้ - - - - - สัญ - ญา - - - - - - - - - - - - - - - - 
เที่ยวบรรเลง - ซ ฟ ร - ด - ฟ ฺ ฟ ฟ - ซฺ ซ ซ - ล - - - - - - - - - ซ - ล - ดํ - รํ 
 

ร้องเที่ยวแรก - - - - - - - - - สา - บาน - - - รกั - - - - - นะ - นอ้ง - - - เอย - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - - - - - - - - ต่อ - หนา้ - - - จันทร์ - - - - - นะ - เจา้ - - - เอย - - - - 
เที่ยวบรรเลง - ดํ - ม ํ - รํ - ด ดํ ดํ - ท ฺ ท ท - ล - - - - - ดํ - ลฺ - ล - ล - - - - 
 

ร้องเที่ยวแรก - จง - แน่น - - - หนัก - - มิ เส่ือม - - - คลาย - - - - - ดัง - หมาย - - - มั่น - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - จะ - รัก - - - มั่น - - - นอ้ง - - - นี ้ - - - - - มิ - หา่ง - - - หาย - - - - 
เที่ยวบรรเลง - ดํ - ล - ซ - ฟ ฺ ฟ ฟ - ซฺ ซ ซ - ล - ดํ - ล - ซ - ฟ ซ ล - ซ - - - - 
 

ร้องเที่ยวแรก - จง - แน่น - - - หนัก - มิ - เส่ือม - - - คลาย - - - - - ดัง - หมาย - - - มั่น - - - - 
ร้องเที่ยวสาม - - จะรัก - - - มั่น - - - นอ้ง - - - นี ้ -  -  -  - - มิ -ห่าง - - - หาย - - - - 
เที่ยวบรรเลง - ฟ ซ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร - ม ซ ร ม ร ด ล ฺ - ด - ร - - - - 
 

เท่ียวสอง 
- - - โสม - - เป็นดั่ง - - - ดวง - - - จิต - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ซ ฟ ร - ด - ฟ ฺ ฟ ฟ - ซฺ ซ ซ - ล - - - - - - - - - ร รํ ร ํ ดํ มํ รํ ด ํ

 

- - - - - - - - - - - นจิ - - นิรันดร ์ - - - - - นะ - พี ่ - - - เอย - - - - 
รํ มํ รํ ด ํ รํ ดํ ท ล ท ล ซ ฟ ม ฟ ซ ล - - - - - - - - - ร รํ ร ํ ดํ มํ รํ ด ํ

 

ร้องเพลงแขกหนัง ชั้นเดียว 
เท่ียวแรก 

- - - - - กาม - นิต - - - ยิน - ดี - - - - - - - - - - - - - - เป็นหนักหนา 
- - - - - ซ - รํ - - ดํ ม ํ รํ ดํ ท ล - - ซ ดํ รํ ดํ ท ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 

- - - - - จัด - แจง - - - กา - ยา - - - - - - - - - - - หา - ช้า - ไม่ - - 
- - - - ล ฟ ซ ล - รํ ดํ ล ดํ ล ซ ฟ - ด - ฟ - ฟ ซ ล ซ ล ดํ ล ซ ฟ - ซ 

 

เท่ียวสอง 
- - - - - ลง - จาก - - - เรือน - พลัน - - - - - - - - - - - - - - - ทัน - ใด 
- - - - - รํ - ม ํ - - รํ ม ํ รํ ดํ ท ล - - ซ ดํ รํ ดํ ท ล ท ล ซ ล ซ ฟ - ซ 

 

- - - - - หวัง - ใจ - - - ได ้ - พบ - - - - - - - - - - - - - - ประสบ -นาง 
- - - ล - ดํ - - - ล - ดํ ล ซ ฟ ร - - ร ร - ดํ - - ซ ล ดํ  ล ซ ฟ - ซ 

 

เพลงที่ 4 เพลงเชิดแขก (บรรเลง) 
- ล - ร - ทฺ - ม - ซ ฟ - ซ ล - ซ - ฟ ซ ล ซ ฟ ม ร - ท ดํ ร ํ ดํ ท ล ซ 
- ล - ร ม ฟ ร ม - ซ ฟ - ซ ล - ซ - ร - ซ ล ท ดํ ร ํ - ดํ ท - ล ซ - ล 
- ร - ล - ล - รํ ดํ ท ล ซ - ซ - ฟ ม ร - ม - ซ ล ท ดํ รํ - ดํ - ล ท - 

ซ ล ฟ ซ - ร - ฟ - ม - ซ - ล ท - ล ซ ฟ ม - ร - รํ มํ รํ ดํ ร ํ - ดํ ท - 
ล ซ - ล ซ ฟ - ซ 

 

เพลงที่ 5 ร้องเพลงแขกสาหร่าย  
ท่อนที่ 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - อ้า - - - โสม 
- - - ด - ดํ - ดํ - มํ - รํ - ด ดํ ด ํ - ม ม ํม ํ - รํ - ด ดํ ดํ - ท ฺ ท ท - ล 

 

- - - - - - - - - - - เพ็ญ - - - สอ่ง - - - - - - - - - - ฉะนี ้ - - - หนอ 
- ท รํ ล ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ม ฟ ซ ล - ท - ล - ซ - ด ดํ  ดํ - ร รํ  รํ - ม ํ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - เจา้ - - กระต่าย - - - หมาย - รอ - - 
- ดํ - รํ - มํ - ซํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ไม่ - อาง - - ขนาง 
- ซํ - ม ํ - รํ - ท - ซ ล ท - รํ - ม ํ รํ ท - รํ - มํ - ซํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ 

 

ท่อนที่ 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - โฉม - - จะเยีย่ม 
- - - ม - มํ - ม ํ - ซํ - ม ํ - รํ - ท - ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ

 

- - - - - - - หรือ - - - - - - - งด - - - - - - - - - หมด - หน - - - ทาง 
- - - ร - รํ - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท รํ ล ท ล ซ ม - ร - ม ล ซ - ล 

 

- - - - - - - - - - - ชว่ย - - - ไข - - - - - - - - - - - - - - กระจา่ง 
- ท - ม ล ล - ฟ ท ท - ร รํ รํ - ม ํ - ซํ - ลํ - ซํ - ม มํ มํ - ร รํ รํ - ท 
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- - - จะ - - - ครอง - - - รกั - - - กัน - - - - - จน - วัน - - - ตาย - - - - 
รํ มํ รํ ด ํ รํ ดํ ท ล ท ล ซ ล ซ ฟ - ซ - - - - - ซ - ดํ - - รํ ม ํ รํ ดํ ท ล 

 

- - - จะ - - - ครอง - - - รกั - - - กัน - - - - - จน - วัน - - - ตาย - - - - 
- - ซ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร ม ร ด ซฺ - ด - ฟ - ล ซ ฟ - ม - ร 

 

เท่ียวสี่ 
- - - ลาน - - อโศก - - - คือ - - ชีวัง - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ซ ฟ ร - ด - ฟ ฺ ฟ ฟ - ซฺ ซ ซ - ล - - - - - ร - รํ - ดํ รํ ม ํ รํ มํ ดํ ร ํ

 

- - - - - - - - - - ทั้งร่าง - - - กาย - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - ดํ มํ รํ ด ํ รํ ดํ ท ล ท ล ซ ล - - ดํ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ฟ - ซ - ล 

 

- - - ยอด - - - ชาย - - - กาม - - - นิต - - - - - - - วา - - สิฏฐ ี - - - - 
- - - ท - - ดํ ร ํ - - ล ท - - ซ ล - - ดํ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ฟ ซ ล - ซ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เจา้ - - - เอย - - - - 
- - ดํ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร ม ร ด ร - - ม ฟ - - ม ฟ - - ร ม - - ด ร 
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ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อปริมำณผลผลิตและคุณภำพผลผลิตของข้ำวโพดข้ำวเหนียว 
พันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนำจังหวัดพัทลุง 

 
จตุพร  ไกรถาวร1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะสมที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว
พันธุ ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนา หลังฤดูท านาปี (5 เมษายน-6 มิถุนายน 2552) ด าเนินงานวิจัย ณ แปลงผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block  จ านวน 4 ซ ้า มีการปลูก
จ านวน 6 สภาพ คือ (1) ระยะ 75x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (2) ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (3) ระยะ 
100x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (4) ระยะ 75x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม (5) ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
(6) ระยะ 100x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม บันทึกจ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักทั้งเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั้งเปลือก 
จ านวนแถวของเมล็ด ข้อมูลผลผลิต น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก และความหวาน พบว่าสภาพปลูกที่
ระยะ 100x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม มีแนวโน้มให้จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก และเส้นผ่านศูนย์กลางฝัก
ก่อนปอกเปลือกสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่จ านวนแถวเมล็ดต ่าสุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับสภาพปลูกอ่ืน   
ที่สภาพปลูกที่ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุมให้ข้าวโพดข้าวเหนียวมีผลผลิตสูงสุด โดยมีน ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก
สูงสุดคือ 2,420 กิโลกรัมต่อไร่ และน ้าหนักฝกัหลังปอกเปลือกสูงสุดคือ 1 ,600 กิโลกรัมต่อไร่ และทุกสภาพการปลูกข้าวโพด
ข้าวเหนียว ให้คุณภาพด้านความหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
ค ำส ำคัญ : ข้าวโพดข้าวเหนียว ระยะปลูก องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต 

 
 

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
Department of Plant Science Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, 
Phatthalung Campus, Phatthalung, 93110 
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Effect of Plant Spacing and Number of Plants per Hill on Yield and Quality of Tein 
Sukhothai 1 Waxy Corn (Zea mays var. ceratina) in Paddy Field of Phatthalung 

Province 
 

Jathuporn Kraitavorn1 

 
Abstract 

The objectives of this study were to evaluate the effect of plant spacing and number of plants per 
hill on yield and yield quality of Tein Sukhothai 1 waxy corn (Zea mays var.  ceratina) , which was planted 
in paddy field after farming season (5th April - 6th June 2009). The experiment was conducted at the Faculty 
of Technology and Community Development's research field, Thaksin University, Phatthalung Province. Four 
replications of the Randomized Complete Block Design (RCBD) were used. Six planting conditions were used:  
(1) 75x25 cm spacing with 1 plant per hill, (2) 50x25 cm spacing with 1 plant per hill, (3) 100x25 cm spacing 
with 1 plant per hill, (4) 75x25 cm spacing with 2 plants per hill, (5) 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, 
and ( 6)  100x25 cm spacing with 2 plants per hill.  Ears per plant, ear length with husk, ear diameter with 
husk, number of rows per ear, ear weight with husk, ear weight without husk, and sweetness were recorded. 
The results showed that the maximum tendency of ears per plant, ear length, and ear diameter with husk 
were significantly found at 100x25 cm spacing with 1 plant per hill.  In comparison to the other planting 
conditions, the number of rows per ear was significantly lowest.  The maximum yield was achieved by 
planting at 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, with ear weight with husk of 2,420 kg per rai and ear 
weight without husk of 1,600 kg per rai. However, the sweetness of the ear did not differ significantly between 
planting conditions. 
 
Keywords : Waxy Corn, Row spacing, Yield component, Yield, and Yield Quality 
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บทน ำ 
ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays var. ceratina เป็นข้าวโพดฝักสดพื้นบ้านของ

ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมบริโภค เนื่องจากมีความเหนียวนุ่ม กลิ่นหอมและมีความหวานเล็กน้อย มีการปลูกและจ าหนา่ย
ตลอดทั้งปี ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 48 ,670 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปลูกมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (38%) ภาคตะวันตก (23%) และภาคเหนือ (20%) ส่วนที่เหลือ
กระจายตัวไปตามภาคต่าง ๆ แต่ยังมีการปลูกกันน้อยในพื้นที่ภาคใต้ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1,255 กิโลกรัมต่อไร่ [1] 
ข้าวโพดข้าวเหนียว ในอดีตมักจะเป็นพันธุ์ผสมเปิด สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีในสภาพพื้นที่ที่มีน ้าเพียงพอและมีการระบาย
น ้าดี [2] กล่าวว่าการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวขึ้นอยู่กับพันธุกรรม (Genetic) และสภาพแวดล้อม 
(Environment) ในช่วงของการพัฒนาและการเจริญเติบโต ดังนั้นปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมเป็น   
สิ่งส าคัญ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกับการจัดการด้านเขตกรรมช่วยให้พันธุกรรมของข้าวโพด ข้าวเหนียวได้รับการ
แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะผลผลิตอย่างเต็มที่ 

ข้าวโพดข้าวเหนียวในประเทศไทยมีสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันมากกว่า 50 สายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะฝักที่แตกต่างกันไป
ตามพันธุ์.ขา้วโพดเทียนสุโขทัย 1 มีขนาดฝักเล็ก โดยมีความยาวฝัก 10-15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก 2.5-3.0 เซนติเมตร 
นอกจากมีขนาดฝักเล็กแล้ว ข้าวโพดข้าวเหนียวยังมีต้นขนาดเล็ก ฝักดก เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง เมล็ดมีส่วนประกอบเป็น  
อะไมโลเพคตินมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ และมีความหนืด ท าให้การรับประทานหลังการหุงต้มมีรสเหนียวนุ่ม ไม่ค่อยติดฟัน 
นอกจากนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวยังมีคุณค่าทางสารอาหารที่จ าเป็นต่อมนุษย์ มีวิตามินอีสูง ที่ส าคัญยังพบสารต้านอนุมูลอิสระใน
ข้าวโพดข้าวเหนียวอีกด้วย [3] ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นพืชทีม่ีอายุสั้นกว่าข้าวโพดหวาน โดยมีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 55-65 วัน [4] 
ปัจจัยที ่ก าหนดคุณภาพของข้าวโพดนอกจากธาตุอาหารแล้ว ระยะปลูก อัตราประชากร [5] และอายุการเก็บเกี ่ยวมี
ความส าคัญต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกข้าวโพดให้มีระยะห่างระหว่างต้นมาก ต้นข้าวโพดจะได้รับปัจจัยการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และท าให้ได้ผลผลิตต่อต้นสูงสุด แต่จะได้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีน้อยลง เนื่องจากมีจ านวนต้นน้อย ในทางตรง
ข้ามถ้าปลูกข้าวโพดให้หนาแน่นขึ้นจะท าให้ดัชนีใบ (Leaf Area Index) สูงเกินไป ใบจะบังซึ่งกันและกัน การสังเคราะห์แสง  
ไม่สมบูรณ์ ท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกระยะปลูกที่เหมาะสมยังขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวโพดด้วย [6] พบว่า
การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ 2 ระยะระหว่างต้น ให้ผลผลิตทั้งเปลือกสูงสุดคือระยะ 25 เซนติเมตร  1 ต้นต่อหลุม (2,230 
กิโลกรัมต่อไร่) และต ่าสุดที่ระยะ 35 เซนติเมตร 1 ต้นต่อหลุม (1,853 กิโลกรัม/ไร่) ในด้านคุณภาพของขนาดฝักระยะปลูก 30 
เซนติเมตร ให้ฝักขนาดใหญ่มากท่ีสุด 3,672 ฝักต่อไร่ และน้อยที่สุดคือระยะ 25 เซนติเมตร 2,387 ฝักต่อไร่ การปลูกข้าวโพด
ข้าวเหนียว 1 รอบการปลูกรวมการเตรียมพื้นที่ด้วยแล้วใน ใช้เวลาประมาณ 70-75 วัน และใน 1 รอบปี สามารถปลูกข้าวโพด   
ข้าวเหนียวได้ถึง 5 รอบการปลูก ข้าวโพดข้าวเหนียว จึงเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกเพื่อหารายได้เสริม
ในพื้นที่ดินนาก่อนหรือหลังจากฤดูท านาปี และสามารถใช้ประโยชน์จากต้นสดข้าวโพดเป็นปุ๋ยพืชสดเสริมความอุดมสมบูรณ์
ของดินหรือเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะสมที่มีต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพด   
ข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนาจังหวัดพัทลุง 

 
วิธีกำรศึกษำ 

ท าการทดลองโดยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 หลังฤดูท านาปี (5 เมษายน-6 มิถุนายน 2552)       
ในระยะปลูกและอัตราการปลูกท่ีแตกต่างกัน 6 สภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. ระยะระหว่างแถว 75 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม 
2. ระยะระหว่างแถว 50 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม 
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บทน ำ 
ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays var. ceratina เป็นข้าวโพดฝักสดพื้นบ้านของ

ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมบริโภค เนื่องจากมีความเหนียวนุ่ม กลิ่นหอมและมีความหวานเล็กน้อย มีการปลูกและจ าหนา่ย
ตลอดทั้งปี ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 48 ,670 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปลูกมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (38%) ภาคตะวันตก (23%) และภาคเหนือ (20%) ส่วนที่เหลือ
กระจายตัวไปตามภาคต่าง ๆ แต่ยังมีการปลูกกันน้อยในพื้นที่ภาคใต้ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1,255 กิโลกรัมต่อไร่ [1] 
ข้าวโพดข้าวเหนียว ในอดีตมักจะเป็นพันธุ์ผสมเปิด สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีในสภาพพื้นที่ที่มีน ้าเพียงพอและมีการระบาย
น ้าดี [2] กล่าวว่าการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวขึ้นอยู่กับพันธุกรรม (Genetic) และสภาพแวดล้อม 
(Environment) ในช่วงของการพัฒนาและการเจริญเติบโต ดังนั้นปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมเป็น   
สิ่งส าคัญ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกับการจัดการด้านเขตกรรมช่วยให้พันธุกรรมของข้าวโพด ข้าวเหนียวได้รับการ
แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะผลผลิตอย่างเต็มที่ 

ข้าวโพดข้าวเหนียวในประเทศไทยมีสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันมากกว่า 50 สายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะฝักที่แตกต่างกันไป
ตามพันธุ์.ขา้วโพดเทียนสุโขทัย 1 มีขนาดฝักเล็ก โดยมีความยาวฝัก 10-15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก 2.5-3.0 เซนติเมตร 
นอกจากมีขนาดฝักเล็กแล้ว ข้าวโพดข้าวเหนียวยังมีต้นขนาดเล็ก ฝักดก เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง เมล็ดมีส่วนประกอบเป็น  
อะไมโลเพคตินมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ และมีความหนืด ท าให้การรับประทานหลังการหุงต้มมีรสเหนียวนุ่ม ไม่ค่อยติดฟัน 
นอกจากนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวยังมีคุณค่าทางสารอาหารที่จ าเป็นต่อมนุษย์ มีวิตามินอีสูง ที่ส าคัญยังพบสารต้านอนุมูลอิสระใน
ข้าวโพดข้าวเหนียวอีกด้วย [3] ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นพืชทีม่ีอายุสั้นกว่าข้าวโพดหวาน โดยมีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 55-65 วัน [4] 
ปัจจัยที ่ก าหนดคุณภาพของข้าวโพดนอกจากธาตุอาหารแล้ว ระยะปลูก อัตราประชากร [5] และอายุการเก็บเกี ่ยวมี
ความส าคัญต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิต การปลูกข้าวโพดให้มีระยะห่างระหว่างต้นมาก ต้นข้าวโพดจะได้รับปัจจัยการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และท าให้ได้ผลผลิตต่อต้นสูงสุด แต่จะได้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีน้อยลง เนื่องจากมีจ านวนต้นน้อย ในทางตรง
ข้ามถ้าปลูกข้าวโพดให้หนาแน่นขึ้นจะท าให้ดัชนีใบ (Leaf Area Index) สูงเกินไป ใบจะบังซึ่งกันและกัน การสังเคราะห์แสง  
ไม่สมบูรณ์ ท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกระยะปลูกที่เหมาะสมยังขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวโพดด้วย [6] พบว่า
การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ 2 ระยะระหว่างต้น ให้ผลผลิตทั้งเปลือกสูงสุดคือระยะ 25 เซนติเมตร  1 ต้นต่อหลุม (2,230 
กิโลกรัมต่อไร่) และต ่าสุดที่ระยะ 35 เซนติเมตร 1 ต้นต่อหลุม (1,853 กิโลกรัม/ไร่) ในด้านคุณภาพของขนาดฝักระยะปลูก 30 
เซนติเมตร ให้ฝักขนาดใหญ่มากท่ีสุด 3,672 ฝักต่อไร่ และน้อยที่สุดคือระยะ 25 เซนติเมตร 2,387 ฝักต่อไร่ การปลูกข้าวโพด
ข้าวเหนียว 1 รอบการปลูกรวมการเตรียมพื้นที่ด้วยแล้วใน ใช้เวลาประมาณ 70-75 วัน และใน 1 รอบปี สามารถปลูกข้าวโพด   
ข้าวเหนียวได้ถึง 5 รอบการปลูก ข้าวโพดข้าวเหนียว จึงเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกเพื่อหารายได้เสริม
ในพื้นที่ดินนาก่อนหรือหลังจากฤดูท านาปี และสามารถใช้ประโยชน์จากต้นสดข้าวโพดเป็นปุ๋ยพืชสดเสริมความอุดมสมบูรณ์
ของดินหรือเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะสมที่มีต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพด   
ข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนาจังหวัดพัทลุง 

 
วิธีกำรศึกษำ 

ท าการทดลองโดยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 หลังฤดูท านาปี (5 เมษายน-6 มิถุนายน 2552)       
ในระยะปลูกและอัตราการปลูกท่ีแตกต่างกัน 6 สภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. ระยะระหว่างแถว 75 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม 
2. ระยะระหว่างแถว 50 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม 

3. ระยะระหว่างแถว 100 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม 
4. ระยะระหว่างแถว 75 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
5. ระยะระหว่างแถว 50 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
6. ระยะระหว่างแถว 100 ซม. X ระยะระหว่างต้น 25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Blocked Design (RCBD) จ านวน 4 ซ ้า เตรียมดินโดยการไถดะ 

ไถแปร และไถพรวน ยกแปลงขนาด 2.5x10 เมตร จ านวน 24 แปลง เว้นทางเดินระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร  
กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ 
รองพื้นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรา 550 กิโลกรัมต่อไร่ หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 3 เมล็ด กลบดินหนา 2 -3 

เซนติเมตร และฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืชหลังปลูก ท าการถอนแยกเมื่อต้นข้าวโพดข้าวเหนียว อายุ 15 วัน 
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดข้าวเหนียว อายุ 15 วัน 
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดข้าวเหนียว อายุ 25 วัน 
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดข้าวเหนียว อายุ 40 วัน 
กำรให้น ้ำ 
ให้น ้าแบบพ่นฝอย โดยให้ทุกวันในช่วงแรกของการปลูก และให้ทุก 3 วัน หลังจากต้นกล้างอกและสามารถตั้งตัวได้แล้ว 
บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลติ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดต้นข้าวโพดข้าวเหนียวติดกับพ้ืนดิน เมื่ออายุ 20 วัน หลังวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ โดย

เก็บเกี่ยวซ ้าละ 6 ตารางเมตร  บันทึกจ านวนฝักต่อต้น และน าฝักออกจากล าต้นแต่ละต้นของแต่ละซ ้ามาวัดเพื่อบันทึกข้อมูล
ผลผลิต น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก (โดยค านวณเป็นผลผลิตต่อไร่ จากพื้นที่เก็บเกี่ยว 6 ตารางเมตร 
มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่) และบันทึกองค์ประกอบผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝัก เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก 
จ านวนแถวของเมล็ด  

บันทึกข้อมูลคุณภำพของผลผลิต 
บันทึกความหวานของข้าวโพดข้าวเหนียว โดยน าเมล็ดเฉือนจากฝักของแต่ละซ ้า คั้นน ้าเพื่อน าน ้าคั้นมาทดสอบความ

หวานด้วยเครื่องวัดความหวาน หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์บริกซ์ ซึ่งท าซ ้าละ 4 ตัวอย่าง 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบคุณภาพองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียน สุโขทัย 1 ในระยะปลูกและอัตราการ

ปลูกที่แตกต่างกันโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
1.  ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 
 จากการศึกษาทางสถิติทางด้านองค์ประกอบของข้าวโพดข้าวเหนียว จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก 
เส้นผ่านศูนย์กลางฝักก่อนปอกเปลือก พบว่าที่สภาพการปลูกระยะ 100x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม เป็นสภาพการปลูกท่ี 
ท าให้มีแนวโน้มให้จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก และเส้นผ่านศูนย์ กลางฝักก่อนปอกเปลือกสูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติคือ 1.8 ฝักต่อต้น 20.80 ซม. และ 3.80 ซม. ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) แต่ที่สภาพการปลูกระยะ 100x25 ซม. 
จ านวน 1 ต้นต่อหลุม พบว่ามีจ านวนแถวเมล็ดต ่าสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในสภาพปลูกที่มี
ประชากรต่อพ้ืนท่ีน้อย ท าให้พืชได้รับปัจจัยต่าง ๆ ส าหรับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเต็มที่ ได้แก่ แสงแดด ปริมาณก๊าซใน
บรรยากาศ ธาตุอาหาร ตลอดจนความช้ืนและน ้าอย่างเพียงพอ กระตุ้นให้พืชมีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ ์มีการ
เปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีที่น ามาใช้ในการสร้างอาหารจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด ์และน าไปเป็นน ้าตาล
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และแป้งเพื่อน าไปสร้างเป็นสารประกอบท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช [7] ทั้งทางด้านล าต้นและทางด้านผลผลิต จึงส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวไปในทางที่ดี ในขณะที่สภาพการปลูกในระยะชิด (ประชากรต่อพื้นที่
มาก) จะส่งผลให้พืชเกิดการแข่งขันเพื่อรับปัจจัยการผลิตสูงกว่าสภาพการปลูกในระยะกว้าง (ประชากรต่อพื้นที่น้อย) 
สอดคล้องกับงานของ [8] อ้างโดย [9] ที่พบว่าเมื่อมีประชากรต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน ความยาวฝัก ความกว้างฝัก และน ้าหนักต่อ
ฝักลดลง 
 
ตารางที่ 1 จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางฝักก่อนปอกเปลือก และจ านวนแถวเมล็ด ของ
ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ท่ีปลูกในสภาพการปลูกต่างกัน 
 

สภำพกำรปลูก จ ำนวนฝักต่อต้น ควำมยำวฝักก่อน
ปอกเปลือก 

(ซม.) 

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ฝักก่อนปอกเปลือก 

(ซม.) 

จ ำนวนแถวเมล็ด 

ระยะ 75x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.9a         20.1a 3.8ab       11.4b 
ระยะ 50x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.8a 19.9ab          3.6b 12.0ab 
ระยะ 100x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.8a 20.8a 3.8ab        11.4b 
ระยะ 75x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม   1.1bc 20.7a 3.9a  12.0ab 
ระยะ 50x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 1.4b 18.1b 3.1b  12.0ab 
ระยะ 100x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 1.0c 20.4a 3.6b        12.3a 
F-test ** * ** * 
C.V.(%) 13.9 6.2 4.3 3.9 

*,**= แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 
 
2.  ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 
 ในส่วนของผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว เมื่อน ามาค านวณเทียบเป็นน ้าหนักต่อไร่ 2 ลักษณะ คือ น ้าหนักฝักก่อน
ปอกเปลือก และน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก เพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วพบว่า น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกที่ทุกสภาพการปลกู
มีค่าอยู่ที่ระหว่าง 1,813.30-2,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสภาพการปลูกที่ระยะปลูก 50x25 ซม. 
จ านวน 2 ต้นต่อหลุม มีน ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกสูงสุดคือ 2,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก พบว่า 
ทุกสภาพการปลูกให้น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ที่สภาพการปลู กที่ระยะ
ปลูก 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม เป็นสภาพปลูกท่ีท าให้ได้น ้าหนักฝกัหลงัปอกเปลือกสูงสดุอย่างมีนัยส าคัญคือ 1,600.00 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) ในกรณีสภาพการปลูกในระยะชิด (ประชากรต่อพื้นที่มาก) ท าให้มีผลผลิตต่อพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่า
การปลูกในระยะกว้าง (ประชากรต่อพื้นที่น้อย) เนื่องจากจ านวนต้นต่อพ้ืนท่ีปลูกมากกว่าท าให้ได้จ านวนผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูงตาม
ไปด้วย แต่พบว่าสภาพการปลูกในระยะชิดจะส่งผลให้น ้าหนักต่อฝัก ความกว้างฝัก เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก น้อยทั้งนี้จะเกิดการ
บดบังแสงแดดท าให้ได้รับปัจจัยในการสังเคราะห์แสงไม่ทั่วถึงจึงท าให้ต้นพืชไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ สอดคล้องกับ  [10] , 
[11] , [12] , [13]) , [14] , [15] , และ [16] พบว่า เมื่อมีจ านวนประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีผลท าให้
จ านวนฝักต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และผลผลิตเมล็ดต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่การเพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง
เท่านั้น จากนั้นก็จะลดลงเนื่องจากต้นพืชมีการแข่งขันมากเกินไปจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1161

และแป้งเพื่อน าไปสร้างเป็นสารประกอบท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช [7] ทั้งทางด้านล าต้นและทางด้านผลผลิต จึงส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวไปในทางที่ดี ในขณะที่สภาพการปลูกในระยะชิด (ประชากรต่อพื้นที่
มาก) จะส่งผลให้พืชเกิดการแข่งขันเพื่อรับปัจจัยการผลิตสูงกว่าสภาพการปลูกในระยะกว้าง (ประชากรต่อพื้นที่น้อย) 
สอดคล้องกับงานของ [8] อ้างโดย [9] ที่พบว่าเมื่อมีประชากรต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน ความยาวฝัก ความกว้างฝัก และน ้าหนักต่อ
ฝักลดลง 
 
ตารางที่ 1 จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางฝักก่อนปอกเปลือก และจ านวนแถวเมล็ด ของ
ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ท่ีปลูกในสภาพการปลูกต่างกัน 
 

สภำพกำรปลูก จ ำนวนฝักต่อต้น ควำมยำวฝักก่อน
ปอกเปลือก 

(ซม.) 

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ฝักก่อนปอกเปลือก 

(ซม.) 

จ ำนวนแถวเมล็ด 

ระยะ 75x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.9a         20.1a 3.8ab       11.4b 
ระยะ 50x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.8a 19.9ab          3.6b 12.0ab 
ระยะ 100x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 1.8a 20.8a 3.8ab        11.4b 
ระยะ 75x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม   1.1bc 20.7a 3.9a  12.0ab 
ระยะ 50x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 1.4b 18.1b 3.1b  12.0ab 
ระยะ 100x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 1.0c 20.4a 3.6b        12.3a 
F-test ** * ** * 
C.V.(%) 13.9 6.2 4.3 3.9 

*,**= แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 
 
2.  ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 
 ในส่วนของผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว เมื่อน ามาค านวณเทียบเป็นน ้าหนักต่อไร่ 2 ลักษณะ คือ น ้าหนักฝักก่อน
ปอกเปลือก และน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก เพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วพบว่า น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกที่ทุกสภาพการปลกู
มีค่าอยู่ที่ระหว่าง 1,813.30-2,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสภาพการปลูกที่ระยะปลูก 50x25 ซม. 
จ านวน 2 ต้นต่อหลุม มีน ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกสูงสุดคือ 2,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก พบว่า 
ทุกสภาพการปลูกให้น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ที่สภาพการปลู กที่ระยะ
ปลูก 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม เป็นสภาพปลูกท่ีท าให้ได้น ้าหนักฝกัหลงัปอกเปลือกสูงสดุอย่างมีนัยส าคัญคือ 1,600.00 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) ในกรณีสภาพการปลูกในระยะชิด (ประชากรต่อพื้นที่มาก) ท าให้มีผลผลิตต่อพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่า
การปลูกในระยะกว้าง (ประชากรต่อพื้นที่น้อย) เนื่องจากจ านวนต้นต่อพ้ืนท่ีปลูกมากกว่าท าให้ได้จ านวนผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูงตาม
ไปด้วย แต่พบว่าสภาพการปลูกในระยะชิดจะส่งผลให้น ้าหนักต่อฝัก ความกว้างฝัก เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก น้อยทั้งนี้จะเกิดการ
บดบังแสงแดดท าให้ได้รับปัจจัยในการสังเคราะห์แสงไม่ทั่วถึงจึงท าให้ต้นพืชไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ สอดคล้องกับ  [10] , 
[11] , [12] , [13]) , [14] , [15] , และ [16] พบว่า เมื่อมีจ านวนประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีผลท าให้
จ านวนฝักต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และผลผลิตเมล็ดต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่การเพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง
เท่านั้น จากนั้นก็จะลดลงเนื่องจากต้นพืชมีการแข่งขันมากเกินไปจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้ 

ตารางที่ 2 น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก ของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในสภาพ
การปลูกต่างกัน 
 

สภำพกำรปลูก  น ้ำหนักฝักกอ่นปอกเปลือก 
(กก.ต่อไร่) 

น ้ำหนักฝักหลังปอกเปลือก 
(กก.ต่อไร่) 

ระยะ 75x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม  1,813.30 1,013.30c 
ระยะ 50x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม  2,302.20 1,377.80ab 
ระยะ 100x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม  1,886.70 1,096.80bc 
ระยะ 75x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม  2,053.30 1,273.40bcd 
ระยะ 50x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม  2,420.00 1,600.00a 
ระยะ 100x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม  1,822.20 1,221.40bc 
F-test  ns * 
C.V.(%)  17.8 15.5 

ns,* = ไม่แตกต่างทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 
 

3.  ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมต่อคุณภำพ (ควำมหวำน) ของข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์เทียน สุโขทัย 1 
 คุณภาพ (ความหวาน) ของผลผลิต เมื่อน ามาทดสอบทางสถิติพบว่า ความหวานของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์
เทียนสุโขทัย 1 มีความหวานไม่แตกต่างทางสถิติในทุกสภาพการปลูก โดยพบว่าทุกสภาพการปลูกมีความหวานอยู่ระหว่าง 
13.60-14.50 องศาบริกซ์ (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่าความหวานของข้าวโพดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะปลูกและจ านวนต้น
ต่อหลุม สอดคล้องกับงานทดลองของ[17]พบว่าทุกระยะปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ 2 ให้ความหวานไม่แตกต่างกันโดยมีความ
หวานอยู่ระหว่าง 14.2-14.5 องศาบริกซ์   
 

ตารางที่ 3 ความหวานของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียน พันธุ์สุโขทัย 1 ปลูกในสภาพการปลูกต่างกัน 
 

สภาพการปลูก ความหวาน(องศาบริกซ์) 
ระยะ 75x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 14.5 
ระยะ 50x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 14.2 
ระยะ 100x25 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 13.6 
ระยะ 75x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 14.1 
ระยะ 50x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 14.2 
ระยะ 100x25 ซม. 2 ต้นต่อหลุม 13.8 
F-test ns 
C.V.(%) 5.0 

ns,* = ไม่แตกต่างทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 
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สรุปผลกำรทดลอง 
 อัตราปลูกท่ีเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตและคณุภาพผลผลติของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียน สุโขทยั 1 ท่ีปลูกใน
ดินนาจังหวัดพัทลุงคือ 

สภาพการปลูกข้าวโพดที่ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม ให้น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกสูงสุดคือ 2,420.0 
กิโลกรัมต่อไร่ และน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือกสูงสุดคือ 1,600.00 กิโลกรัมต่อไร่ และทุกระยะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวให้ความ
หวานไม่แตกต่างกันโดยมีความหวานอยู่ระหว่าง 13.6-14.5 องศาบริกซ์ 

 
กิตติกรรมประกำศ 

 ในการทดลองครั้งนี้ ขอขอบคุณทนุอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2552    
ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี ้
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สรุปผลกำรทดลอง 
 อัตราปลูกท่ีเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตและคณุภาพผลผลติของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียน สุโขทยั 1 ท่ีปลูกใน
ดินนาจังหวัดพัทลุงคือ 

สภาพการปลูกข้าวโพดที่ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม ให้น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือกสูงสุดคือ 2,420.0 
กิโลกรัมต่อไร่ และน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือกสูงสุดคือ 1,600.00 กิโลกรัมต่อไร่ และทุกระยะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวให้ความ
หวานไม่แตกต่างกันโดยมีความหวานอยู่ระหว่าง 13.6-14.5 องศาบริกซ์ 

 
กิตติกรรมประกำศ 
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การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง 
 

จตุพร  ไกรถาวร1 
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง โดยปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนา
เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete 
Block Design, RCBD) และมีการแบ่งการปลูกข้าวออกเป็น 6 ทรีตเมนต์ๆ ละ 4 ซ ้า ประกอบด้วย ทรีตเมนต์ที่ 1 (T1) ใส่ปุ๋ย
รองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ + ยูเรีย 9 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน ทรีตเมนต์ที่ 2 (T2) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ +  
ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก ทรีตเมนต์ที่ 3 (T3) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ 
+ ยูเรีย 4 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ 7 วันหลังออกดอก ทรีตเมนต์ที่ 4 
(T4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กก./ไร่ + ยูเรีย 9 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน ทรีตเมนต์ที่ 5 (T5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กก./
ไร่ + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก และทรีตเมนต์ที่ 6 (T6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 
กก./ไร่ + ยูเรีย 4 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ 7 วันหลังออกดอก พบว่า
การให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที่ 1 (T1) ให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีจ านวนรวงต่อพื้นที่และน ้าหนัก 1,000 เมล็ด สูงสุดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนจ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ในการให้ปุ๋ยแต่ละ          
ทรีตเม้นต์ และพบว่าการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 3 (T3) ให้ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงสุด คือ 476.90 กก./ไร่   

 
ค าส าคัญ : ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1, การจัดการปุ๋ย, ผลผลิตข้าว 
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Effect of fertilizer management on yield of rice sow in Phatthalung soil 
 

Jathuporn Kraitavorn1 

 
Abstract 

A study of fertilizer management on yield of rice was made in pre-germinate direct seeded lowland 
rice. Research station at farmer field Ampher Mueng Phattalung Province. The six treatments of rice Chainat 
1 was fertilizer managed and carried out in a Randomize Complete Block Design (RCBD) with 4 replications 
including treatment 1)  basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg.  / rai +Urea fertilizer (UF)  9.0 kg.  / rai at 20 days after 
emergence (DAE), Treatment 2) Basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg./rai 
at panicle initiation (PI), treatment 3) basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg./rai + UF  4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 
kg./rai at (PI) + UF 2.5 kg/rai 7 day after (PI), treatment 4) basal organic fertilizer (OF) 500 kg. /rai + UF 9.0 
kg./rai at 20 DAE, treatment 5) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg. /rai at (PI) and 
treatment 6) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 kg. /rai at + UF 2.5 kg/rai 7 day after 
( PI) .  The result showed that the rice was manage fertilizer by treatment 1 rice had the significant highest 
yield components: number of panicle per area and weight of 1,000 seeds. While number of seed per panicle, 
percentage of good seeds and percentage of withered seeds no statistical difference were found in each 
manage fertilizer. However, it was found that manage fertilizer treatment 3 had highest yield rice is 476.90 
kg.per rai. 
 
Keywords : Chainat 1 rice variety, Fertilizer management, Rice yield 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย

ปลูกข้าวนาปีเป็นเนื้อท่ี 61,197,134 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 393 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกข้าวนาปรังเป็นเนื้อท่ี 7,342,062 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 620 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 125 วัน ต้นสูง 113 เซนติเมตร มีลักษณะเด่น คือ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี ต้านทานเพลี้ยกระโดดสี
น ้าตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคใบหงิก ให้ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูฝน 725 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูแล้ง 754 
กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการสีดี ข้าวเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วนแข็ง [1] ส่วนข้าวชัยนาท 1 ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2563 ให้ผลผลิตต่อ
พื้นที่ 620 และ 393 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูกาลผลิตแบบนาปรังและฤดูกาลผลิตแบบนาปี ตามล าดับ [2] โดยพบว่าภาคกลาง
ใหผ้ลผลิตสูงที่สุดทั้งในการผลิตฤดูนาปรัง/นาปี ให้ผลิตเฉลี่ย 666 และ 601 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่ภาคใต้ให้
ผลผลิตในการผลิตฤดูนาปรัง/นาปี 526 และ 489 กก./ไร่ ตามล าดับ การส่งออกผลผลิตข้าวของประเทศเริ่มมีปัญหาเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 จนปัจจุบัน  ท าให้การส่งออกข้าวถูกลดอันดับจากที่ 1 ของโลก เป็นที่ 3 ของโลก ด้วยปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ตรง
กับความต้องการของตลาดโลก ผลผลิตต่อไร่ต ่า ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง [3] โดยพบว่าเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในสัดส่วนถึง 
26 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนท้ังหมด [4] ซึ่งในการท านาข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลปัจจัยการผลิต
ที่สูงขึ้นทั้งทางด้านราคาปุ๋ยและราคาน ้ามันที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการบ ารุงรักษาต้นข้าวและเตรียมแปลงปลูก จึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น เพื่อให้การใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ช่วงเวลาการใส่ที่เหมาะสม 
รวมถึงวิธีการใส่ที่ถูกต้อง [5] การที่พืชได้รับปุ๋ยที่เหมาะสมจะส่งผลต่อระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่จากการส ารวจดินใน
ประเทศไทยพบว่า ดินส่วนใหญ่ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ต้นข้าวต้องการมาก และ
ยังพบว่าดินนาส่วนใหญ่ของทุกภาคมีปฏิกิริยาดินเป็นกรด โดยมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.6-5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต ่า
กว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสต ่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน โปแตสเซียมต ่ากว่า 80 ส่วนในล้านส่วน [6] ส าหรับ อัตราปุ๋ยเคมีที่แนะน า
ให้ใช้ในนาข้าวภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นดินทราย ดินร่วนทราย ดินทรายร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวและทราย แนะน าให้ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 
คือ ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด าหรือก่อนหว่านด้วยปุ๋ย 16-20-0, 18-22-0 หรือ 16-16-18 จ านวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้ง
ที่ 2 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า แอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 4-12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือแอมโมเนียมคลอรไรด์อัตรา 4-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ใส่ปุ๋ยยูเรีย 2-6 กิโลกรัมต่อไร่ [7] พบว่าการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจ านวน 4 ครั้ง ในข้าวนาหว่านน ้าตม สามารถให้ผลผลิตข้าว
มากกว่าการแบ่งใส่เพียง 2 ครั้ง [8] พบว่าการรองพืน้ด้วยปุ๋ยสูตร 16-16-18 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วแต่หน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย
อัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีผลผลิตข้าวสูงถึง 912 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวโดยไม่
มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะท าให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังท าให้ดินแน่นแข็งไม่ร่วนซุย 
การดูดซับน ้าและ ธาตุอาหารน้อยลง การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับดินชุดบางนราและดินชุด
พัทลุง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า [9] แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เป็นปริมาณมากท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการจัดการ การลดข้อจ ากัดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตข้าวจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการปุ๋ยในแต่ละทรีตเม้นต์ในชุดดินพัทลุง ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธ์ุ
ชัยนาท 1 ที่มีการปลูกแบบนาหว่านน ้าตม 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย

ปลูกข้าวนาปีเป็นเนื้อท่ี 61,197,134 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 393 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกข้าวนาปรังเป็นเนื้อท่ี 7,342,062 ไร่ ผลผลติ
เฉลี่ยต่อไร่ 620 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 125 วัน ต้นสูง 113 เซนติเมตร มีลักษณะเด่น คือ ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี ต้านทานเพลี้ยกระโดดสี
น ้าตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคใบหงิก ให้ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูฝน 725 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูแล้ง 754 
กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการสีดี ข้าวเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วนแข็ง [1] ส่วนข้าวชัยนาท 1 ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2563 ให้ผลผลิตต่อ
พื้นที่ 620 และ 393 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูกาลผลิตแบบนาปรังและฤดูกาลผลิตแบบนาปี ตามล าดับ [2] โดยพบว่าภาคกลาง
ใหผ้ลผลิตสูงที่สุดทั้งในการผลิตฤดูนาปรัง/นาปี ให้ผลิตเฉลี่ย 666 และ 601 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่ภาคใต้ให้
ผลผลิตในการผลิตฤดูนาปรัง/นาปี 526 และ 489 กก./ไร่ ตามล าดับ การส่งออกผลผลิตข้าวของประเทศเริ่มมีปัญหาเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 จนปัจจุบัน  ท าให้การส่งออกข้าวถูกลดอันดับจากที่ 1 ของโลก เป็นที่ 3 ของโลก ด้วยปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ตรง
กับความต้องการของตลาดโลก ผลผลิตต่อไร่ต ่า ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง [3] โดยพบว่าเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีในสัดส่วนถึง 
26 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนท้ังหมด [4] ซึ่งในการท านาข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลปัจจัยการผลิต
ที่สูงขึ้นทั้งทางด้านราคาปุ๋ยและราคาน ้ามันที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการบ ารุงรักษาต้นข้าวและเตรียมแปลงปลูก จึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น เพื่อให้การใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ช่วงเวลาการใส่ที่เหมาะสม 
รวมถึงวิธีการใส่ที่ถูกต้อง [5] การที่พืชได้รับปุ๋ยที่เหมาะสมจะส่งผลต่อระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่จากการส ารวจดินใน
ประเทศไทยพบว่า ดินส่วนใหญ่ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ต้นข้าวต้องการมาก และ
ยังพบว่าดินนาส่วนใหญ่ของทุกภาคมีปฏิกิริยาดินเป็นกรด โดยมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.6-5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุต ่า
กว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสต ่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน โปแตสเซียมต ่ากว่า 80 ส่วนในล้านส่วน [6] ส าหรับ อัตราปุ๋ยเคมีที่แนะน า
ให้ใช้ในนาข้าวภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นดินทราย ดินร่วนทราย ดินทรายร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวและทราย แนะน าให้ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 
คือ ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักด าหรือก่อนหว่านด้วยปุ๋ย 16-20-0, 18-22-0 หรือ 16-16-18 จ านวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้ง
ที่ 2 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า แอมโนเนียมซัลเฟต อัตรา 4-12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือแอมโมเนียมคลอรไรด์อัตรา 4-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ใส่ปุ๋ยยูเรีย 2-6 กิโลกรัมต่อไร่ [7] พบว่าการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจ านวน 4 ครั้ง ในข้าวนาหว่านน ้าตม สามารถให้ผลผลิตข้าว
มากกว่าการแบ่งใส่เพียง 2 ครั้ง [8] พบว่าการรองพืน้ด้วยปุ๋ยสูตร 16-16-18 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วแต่หน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย
อัตรา 14 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีผลผลิตข้าวสูงถึง 912 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวโดยไม่
มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะท าให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังท าให้ดินแน่นแข็งไม่ร่วนซุย 
การดูดซับน ้าและ ธาตุอาหารน้อยลง การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับดินชุดบางนราและดินชุด
พัทลุง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า [9] แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เป็นปริมาณมากท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการจัดการ การลดข้อจ ากัดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตข้าวจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการปุ๋ยในแต่ละทรีตเม้นต์ในชุดดินพัทลุง ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 ที่มีการปลูกแบบนาหว่านน ้าตม 

 
วิธีด าเนินการ 

เก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลอง ท าการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยวิธีการหว่านน ้าตมที่แปลงนาทดลองของ
เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2551 - 2552 ภายใต้การจัดการปุ๋ย 6 ทรีตเม้นต์ ดังต่อไปนี้ 

ทรีตเมนต์ที่ 1 (T1) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 9 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน 

ทรีตเมนต์ที่ 2 (T2) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 4.5 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 
4.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก  

ทรีตเมนต์ที่ 3 (T3) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 4 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 2.5 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ ไร่ 7 วันหลังออกดอก  

ทรีตเมนต์ที่ 4 (T4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 9 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน  
ทรีตเมนต์ที่ 5 (T5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 4.5 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 4.5 

กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก  
และทรีตเมนต์ที่ 6 (T6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 4 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 

2.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ 7 วันหลังออกดอก  
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Blocked Design (RCBD) จ านวน 4 ซ ้า เตรียมดินโดยการไถกลบ

ตอซังก่อนหว่านข้าวประมาณ 30 วัน แล้วไถแปร ไถคราด และท าเทือก ขึ้นรูปแปลงย่อยขนาด 12.5x12.5 เมตร จ านวน 24 
แปลง สุ่มจัดหน่วยทดลองตามแผนการทดลอง ปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยวิธีหว่านน ้าตม (Direct wet seeding) ใช้เมล็ดพนัธุ์
อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 

การปลูกและการดูแลรักษา 
รองพื้นด้วยปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย ตามระยะของข้าวตามทรีตเม้นต์การทดลอง 
บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลติ 
เก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวจากพื้นที่ขนาด 2x4 เมตร ในแต่ละแปลงย่อย เพื่อบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และ

ผลผลิตดังต่อไปนี้ 
- จ านวนรวงต่อพ้ืนท่ีโดยคิดค านวณเป็นจ านวนรวงต่อตารางเมตร 
- จ านวนเมล็ดต่อรวง โดยสุ่มรวงข้าว จ านวน 100 รวง เพื่อนับจ านวนเมล็ดต่อรวง แล้วหาค่าเฉลี่ยเมล็ดต่อรวง 
- น ้าหนัก 1,000 เมล็ด โดยสุ่มนับเมล็ดในแต่ละสิ่งทดลอง จ านวน 4 ซ ้า น ามาชั่งหาน ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
- เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ โดยน าเมล็ดข้าว 1,000 เมล็ด เพื่อคัดแยกโดยเครื่องเป่าแยกเมล็ดพันธุ์

เพื่อหาน ้าหนักเมล็ดพันธ์ุดีและเมล็ดลีบ ค านวณเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 
บันทึกข้อมูลผลผลิต 
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากพ้ืนท่ีขนาด 2x4 เมตร ในแต่ละแปลงย่อย 
หาน ้าหนัก (กก.ไร่) โดยนวดเพื่อเอาเมล็ดออกจากรวง น าเมล็ดมาลดความชื้น ท าความสะอาด และชั่งน ้าหนักแล้ว

ปรับให้เป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยปรับความช้ืนในเมล็ดให้เป็น 14 เปอร์เซ็นต์ เท่ากันทุกตัวอย่าง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบคุณภาพองค์ประกอบผลผลิตข้าวและผลผลติข้าว ภายใต้การจัดการปุ๋ยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 

จากผลการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นพบว่าปริมาณธาตุอาหารในแปลงนาทดลองของเกษตรกร มีอินทรียวัตถุในดินระดับ
ปานกลาง ไนโตรเจนอยู่ในระดับต ่า 0.08% และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 13.00 ส่วนในล้านส่วน ส่วน
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต ่ามากเพียง 20.00 ส่วนในล้านส่วน (ตารางที่ 1) และยังพบว่า ค่าความเป็นกรดค่อนข้าง
สูง ซึ่งดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวจะมีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 
 

องค์ประกอบของข้อมูลดินเบื้องต้น ปริมาณธาตุอาหาร 

อินทรียวัตถุในดิน OM (%)  1.63 
ไนโตรเจน N (%)  0.08 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ P (ส่วนในล้านส่วน) 13.00 
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ K (สว่นในล้านส่วน) 20.00 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน pH  5.10 
ลักษณะเนื้อดิน ดินเหนียว 

 
2.  ผลของการจัดการปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
 จากการศึกษาทางสถิติทางด้านองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  

จ านวนรวงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พบว่าจ านวนรวงต่อพื้นที่ในทรีตเม้นต์ที่ 1 ให้จ านวนรวงสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ คือ 359.0 รวงต่อตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการใส่ปุ๋ยที่รองพื้นด้วยปุ๋ยเคมี ท าให้พืชสามารถน าปุ๋ยไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้ดีอย่างรวดเร็วกว่าการรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพราะปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยท่ีค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า ๆ 
เพราะธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปอินทรีย์สาร ซึ่งต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ดินเพื่อให้
ธาตุอาหารอยู่ในรูปอนินทรียสารก่อนท่ีพืชจะน าไปใช้ได้ [10] และยิ่งแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียที่ระยะ 20 วันหลังจากหว่านข้าว ใน
อัตราค่อนข้างสูงจึงส่งผลต่อการแตกกอของข้าวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อจ านวนรวงต่อพื้นท่ีสอดคล้องกับ [11] รายงานว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นท าให้ข้าวมีการแตกแขนงออกรวงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ข้าวมีจ านวนรวงต่อกอเพิ่มขึ้น [12] 
เนื่องจากรวงเกิดจากต้นที่อยู่ในกอข้าวยิ่งข้าวแตกกอมากยิ่งส่งผลต่อจ านวนรวงต่อพ้ืนท่ีสูง 

จ านวนเมล็ดต่อรวง พบว่าทุกทรีตเม้นต์การใส่ปุ๋ยให้จ านวนเมล็ดต่อรวงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าทรีตเมนต์ที่ 
6 ให้จ านวนเมล็ดต่อรวงสูงสุดคือ 49.36 เมล็ดต่อรวง ส่วนการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-16-8 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนเมล็ดต่อรวงต ่าสุดคือ 34.75 เมล็ดต่อรวง การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ 6 
ที่รองพื้นโดยปุ๋ยอินทรีย์และแบ่งใส่ปุ๋ยยูเรียในแต่ละระยะจนถึงระยะข้าว 7 วันหลังจากออกดอก เป็นผลให้มีการปลดปล่อย
ธาตุไนโตรเจนในดินที่เพียงพอ และข้าวสามารถน าธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในดินไปใช้ในการสร้างเมล็ดในระยะที่ข้าวตั้งท้อง [13] 
และยังส่งผลต่อการติดเมล็ดข้าวอีกด้วย ท าให้มีจ านวนเมล็ดต่อรวงสูง 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ทุกทรีตเม้นต์การให้ปุ๋ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
พบว่า การให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที่ 5 ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงสุดคือ 96.66 และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต ่าสุดคือ 3.34 ทั้งนี้อาจเป็นไป
ได้ว่าการรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง และการแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียจนถึง
ระยะข้าวก าเนิดช่อดอก เป็นผลให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินที่เพียงพอ และข้าวสามารถน าธาตุไนโตรเจนท่ีอยู่ในดินไปใช้ในการ
สร้างเมล็ดในระยะข้าวตั้งท้อง [14]  

น ้าหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด พบว่าการให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที ่1 และทรีตเม้นต์ที่ 4 ให้น ้าหนัก 1,000 เมล็ดสูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติคือ 29.37 และ 29.22 กรัม ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจ านวนเมล็ดต่อรวง เมื่อมีจ านวนเมล็ดต่อรวงต ่า
ส่งผลต่อน ้าหนัก 1,000 เมล็ด เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการแข่งขันปัจจัยทางด้านธาตุอาหาร เมื่อธาตุอาหารจ านวนหนึ่งจะต้อง
เปลี่ยนเป็นจ านวนรวง หรือจ านวนเมล็ดต่อรวงท่ีมากขึ้นก็จะส่งผลให้ น ้าหนักของเมล็ด 1,000 เมล็ดลดลง [15]  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 
 

องค์ประกอบของข้อมูลดินเบื้องต้น ปริมาณธาตุอาหาร 

อินทรียวัตถุในดิน OM (%)  1.63 
ไนโตรเจน N (%)  0.08 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ P (ส่วนในล้านส่วน) 13.00 
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ K (สว่นในล้านส่วน) 20.00 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน pH  5.10 
ลักษณะเนื้อดิน ดินเหนียว 

 
2.  ผลของการจัดการปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
 จากการศึกษาทางสถิติทางด้านองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  

จ านวนรวงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พบว่าจ านวนรวงต่อพื้นที่ในทรีตเม้นต์ที่ 1 ให้จ านวนรวงสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ คือ 359.0 รวงต่อตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการใส่ปุ๋ยที่รองพื้นด้วยปุ๋ยเคมี ท าให้พืชสามารถน าปุ๋ยไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้ดีอย่างรวดเร็วกว่าการรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพราะปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยท่ีค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า ๆ 
เพราะธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปอินทรีย์สาร ซึ่งต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ดินเพื่อให้
ธาตุอาหารอยู่ในรูปอนินทรียสารก่อนท่ีพืชจะน าไปใช้ได้ [10] และยิ่งแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียที่ระยะ 20 วันหลังจากหว่านข้าว ใน
อัตราค่อนข้างสูงจึงส่งผลต่อการแตกกอของข้าวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อจ านวนรวงต่อพื้นท่ีสอดคล้องกับ [11] รายงานว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นท าให้ข้าวมีการแตกแขนงออกรวงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ข้าวมีจ านวนรวงต่อกอเพิ่มขึ้น [12] 
เนื่องจากรวงเกิดจากต้นที่อยู่ในกอข้าวยิ่งข้าวแตกกอมากยิ่งส่งผลต่อจ านวนรวงต่อพ้ืนท่ีสูง 

จ านวนเมล็ดต่อรวง พบว่าทุกทรีตเม้นต์การใส่ปุ๋ยให้จ านวนเมล็ดต่อรวงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าทรีตเมนต์ที่ 
6 ให้จ านวนเมล็ดต่อรวงสูงสุดคือ 49.36 เมล็ดต่อรวง ส่วนการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-16-8 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนเมล็ดต่อรวงต ่าสุดคือ 34.75 เมล็ดต่อรวง การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ 6 
ที่รองพื้นโดยปุ๋ยอินทรีย์และแบ่งใส่ปุ๋ยยูเรียในแต่ละระยะจนถึงระยะข้าว 7 วันหลังจากออกดอก เป็นผลให้มีการปลดปล่อย
ธาตุไนโตรเจนในดินที่เพียงพอ และข้าวสามารถน าธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในดินไปใช้ในการสร้างเมล็ดในระยะที่ข้าวตั้งท้อง [13] 
และยังส่งผลต่อการติดเมล็ดข้าวอีกด้วย ท าให้มีจ านวนเมล็ดต่อรวงสูง 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ทุกทรีตเม้นต์การให้ปุ๋ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
พบว่า การให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที่ 5 ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงสุดคือ 96.66 และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต ่าสุดคือ 3.34 ทั้งนี้อาจเป็นไป
ได้ว่าการรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างต่อเนื่อง และการแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียจนถึง
ระยะข้าวก าเนิดช่อดอก เป็นผลให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินที่เพียงพอ และข้าวสามารถน าธาตุไนโตรเจนท่ีอยู่ในดินไปใช้ในการ
สร้างเมล็ดในระยะข้าวตั้งท้อง [14]  

น ้าหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด พบว่าการให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที ่1 และทรีตเม้นต์ที่ 4 ให้น ้าหนัก 1,000 เมล็ดสูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติคือ 29.37 และ 29.22 กรัม ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจ านวนเมล็ดต่อรวง เมื่อมีจ านวนเมล็ดต่อรวงต ่า
ส่งผลต่อน ้าหนัก 1,000 เมล็ด เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการแข่งขันปัจจัยทางด้านธาตุอาหาร เมื่อธาตุอาหารจ านวนหนึ่งจะต้อง
เปลี่ยนเป็นจ านวนรวง หรือจ านวนเมล็ดต่อรวงท่ีมากขึ้นก็จะส่งผลให้ น ้าหนักของเมล็ด 1,000 เมล็ดลดลง [15]  

 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีตเม้นต์  
 

 
รูปแบบการให้ปุ๋ย 

จ านวนรวง
ต่อตาราง

เมตร 

จ านวนเมล็ด
ต่อรวง 

 

เปอร์เซ็นต์ 
เมล็ดดี 

เปอร์เซ็นต์
เมล็ดลีบ 

 

น ้าหนัก 1000 
เมล็ด(กรัม) 

ทรีตเมนต์ที่ 1 359.0a 34.75b 92.78 7.21 29.37a 
ทรีตเมนต์ที่ 2 274.0b  47.23ab 94.98 5.00  28.51ab 
ทรีตเมนต์ที่ 3 296.0a  46.05ab 91.48 8.51  28.74ab 
ทรีตเมนต์ที่ 4 284.0b  40.73ab 94.95 5.04 29.22a 
ทรีตเมนต์ที่ 5 319.0a  43.47ab 96.66 3.34 28.17b 
ทรีตเมนต์ที่ 6 325.0a 49.36a 91.61 8.39 27.53b 
F-test * ns ns ns * 
C.V.(%) 2.55 14.50 3.94 5.07 3.50 

ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ 
*= แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษร
ภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 
 
3.  ผลของการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
 พบว่าการให้ปุ๋ยทุกทรีตเม้นต์ไม่ท าให้ผลผลิตข้าวมีความแตกต่างทางสถิติ โดยการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 3 ให้ผลผลิตต่อ
ไร่เฉลี่ยสูงสุดคือ 476.90 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 4 ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยรองลงมาคือ 437.40 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางที่ 3) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการรองพื้นด้วยปุ๋ยเคมีหรือรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่เพียงพอ และมีการ
แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (ยูเรีย) หลายครั้ง ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ให้ผลผลิตอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงาน
ทดลองของ [16] ปุ๋ยไนโตรเจนจะมีอิทธิพล และจะถูกน าไปใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดเมื่อใส่ให้ข้าวในระยะแตกกอจะส่งผลต่อการ
สร้างรวงข้าว และการใส่ปุ๋ยให้ข้าวในระยะตั้งท้องจนถึงระยะติดเมล็ด เป็นระยะที่ก่อให้เกิดจ านวนเมล็ดข้าวต่อรวงมากขึ้น 
ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในรูปแบบการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 4 5 และ 6 
หากเป็นแปลงนาที่ไม่เคยได้รับการปรับปรุงโดยการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอย่อมท า ให้ข้าวได้รับปริมาณ
ไนโตรเจนไม่เพียงพอในการน าไปสร้างต้นข้าวทั้งในระยะเจริญเติบโตทางล าต้นและใบเพื่อใช้ในการแตกกอ และระยะข้าวเริ่ม
สร้างรวง เพื่อเพิ่มจ านวนดอกต่อรวงและเมล็ดที่สมบูรณ์จึงท าให้มีแนวโน้มให้ข้าวชัยนาท 1 มีผลผลิตต ่า นอกจากนี้ธาตุ
ไนโตรเจนยังช่วยในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ต่าง ๆ [17] และจากการทดลอง พบว่าทุกทรีตเม้นต์การให้ปุ๋ยแก่ผลผลิตข้าว
ต ่ากว่าลักษณะประจ าพันธุ์ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีนา ที่มีการทิ้งร้างไว้นานหลายปี ท าให้ขาดการบ ารุงดินอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในช่วงการทดลองแล้วก็ตาม และพบว่าธาตุโปแตสเซียมในพื้นที่ทดลอง
มีปริมาณน้อยด้วย 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตข้าวชัยนาท 1 ในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีตเม้นต์ 
 

รูปแบบการให้ปุ๋ย น ้าหนักข้าวเปลือก (กก.ต่อไร่) 

ทรีตเมนต์ที่ 1 416.40 
ทรีตเมนต์ที ่2 376.80 
ทรีตเมนต์ที่ 3 476.90 
ทรีตเมนต์ที่ 4 358.80 
ทรีตเมนต์ที่ 5 437.40 
ทรีตเมนต์ที่ 6 389.30 
F-test ns 
C.V.(%) 18.2 

ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษา การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง สรุปได้ดังนี ้
1.  การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 9 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน 

ท าให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีองค์ประกอบผลผลติทางด้านจ านวนรวงต่อพ้ืนท่ี และน ้าหนัก 1,000 เมลด็ สูงสุดอยา่งมีนัยส าคัญ 
ส่วน จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซน็ต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ไมพ่บความแตกต่างทางสถิติในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีตเมนต์  

2.  การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ + ยูเรีย 4 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + 
ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ 7 วันหลังออกดอก ใหผ้ลผลิตข้าวชัยนาท 1 ต่อไร่สูงสดุ คือ 
476.90 กิโลกรัมต่อไร่   

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ในการทดลองครั้งนี้ ขอขอบคุณทนุอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2551    
ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี ้
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ตารางที่ 3 ผลผลิตข้าวชัยนาท 1 ในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีตเม้นต์ 
 

รูปแบบการให้ปุ๋ย น ้าหนักข้าวเปลือก (กก.ต่อไร่) 

ทรีตเมนต์ที่ 1 416.40 
ทรีตเมนต์ที ่2 376.80 
ทรีตเมนต์ที่ 3 476.90 
ทรีตเมนต์ที่ 4 358.80 
ทรีตเมนต์ที่ 5 437.40 
ทรีตเมนต์ที่ 6 389.30 
F-test ns 
C.V.(%) 18.2 

ns = ไม่แตกต่างทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ทดสอบด้วย DMRT อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษา การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง สรุปได้ดังนี ้
1.  การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมต่อไร่ + ยูเรีย 9 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน 

ท าให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีองค์ประกอบผลผลติทางด้านจ านวนรวงต่อพ้ืนท่ี และน ้าหนัก 1,000 เมลด็ สูงสุดอยา่งมีนัยส าคัญ 
ส่วน จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซน็ต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ไมพ่บความแตกต่างทางสถิติในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีตเมนต์  

2.  การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ + ยูเรีย 4 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + 
ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ 7 วันหลังออกดอก ใหผ้ลผลิตข้าวชัยนาท 1 ต่อไร่สูงสดุ คือ 
476.90 กิโลกรัมต่อไร่   

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ในการทดลองครั้งนี้ ขอขอบคุณทนุอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี 2551    
ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี ้
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ผลของ LED ต่อการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง 

ตรีเนตร เกลี้ยงแก้ว1 ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ1,2,3  พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย1,2,3 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย1,2,4 วาริช ศรีละออง1,2,4  

บทคัดย่อ 

ในประเทศไทยมีการใช้ยอดอ่อนและฐานรองของดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) เพื่อเป็นอาหารมานาน 
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงสามารถน ามาผลิตไมโครกรีนซึ่งเป็นอาหาร   เพื่อสุขภาพโดยไมโครกรีนได้รับความ
นิยมและส่งเสริมให้เป็นแหล่งโภชนาการใหม่เนื่องจากมีระยะเวลาในการปลูกสั้นและอุดมไปด้วยสารส าคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของแสง LED ต่อการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง โดยใช้แสง LED สีขาว (ชุด
ควบคุม) สีแดง สีน ้าเงิน และสีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) ผลการทดลองพบว่าการใช้แสง LED สีน ้าเงินในการปลูกช่วย
กระตุ้นการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP และเพิ่มสารประกอบฟีนอลิค นอกจากนี้การใช้แสง LED สีน ้าเงินยังกระตุ้นการสะสม
ของคลอโรฟิลล์ เอ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด  ส าหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ได้รับแสง LED สีแดง พบว่ามีปริมาณกรด
แอสคอร์บิคหรือวิตามินซีมากกว่าเมื่อเทียบกับการให้แสง LED ชนิดอื่น ๆอย่างไรก็ตามการให้แสง LED ทุกชนิดไม่มีผลต่อปริมาณ 
การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้แสง LED สีน ้าเงินเพื่อการปลูก ไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่มี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 

ค าส าคัญ : กระเจี๊ยบแดง ไมโครกรีน  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  LED     
_______________________ 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม.10150 
2 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 10400 
3 ผศ.ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม.10150 
4 รศ.ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กทม.10150 
1 Department of Postharvest technology, School of Bioresource and Technology, King Mongkut's University of Technology      
Thonburi, Bangkok, 10150 Thailand. 
2 Postharvest Technology Innovation Center, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Bangkok 10400, 
Thailand 
3 Asist. Dr., Department of Postharvest technology, School of Bioresource and Technology, King Mongkut's University of Technology 
Thonburi, Bangkok, 10150 Thailand. 
4 Assoc. Dr., Department of Postharvest technology, School of Bioresource and Technology, King Mongkut's University of 
Technology Thonburi, Bangkok, 10150 Thailand. 
*Corresponding author: varit.sri@kmutt.ac.th 
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ผลของ LED ต่อการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง 

ตรีเนตร เกลี้ยงแก้ว1 ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ1,2,3  พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย1,2,3 ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย1,2,4 วาริช ศรีละออง1,2,4  

บทคัดย่อ 

ในประเทศไทยมีการใช้ยอดอ่อนและฐานรองของดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) เพื่อเป็นอาหารมานาน 
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงสามารถน ามาผลิตไมโครกรีนซึ่งเป็นอาหาร   เพื่อสุขภาพโดยไมโครกรีนได้รับความ
นิยมและส่งเสริมให้เป็นแหล่งโภชนาการใหม่เนื่องจากมีระยะเวลาในการปลูกสั้นและอุดมไปด้วยสารส าคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของแสง LED ต่อการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง โดยใช้แสง LED สีขาว (ชุด
ควบคุม) สีแดง สีน ้าเงิน และสีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) ผลการทดลองพบว่าการใช้แสง LED สีน ้าเงินในการปลูกช่วย
กระตุ้นการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP และเพิ่มสารประกอบฟีนอลิค นอกจากนี้การใช้แสง LED สีน ้าเงินยังกระตุ้นการสะสม
ของคลอโรฟิลล์ เอ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด  ส าหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ได้รับแสง LED สีแดง พบว่ามีปริมาณกรด
แอสคอร์บิคหรือวิตามินซีมากกว่าเมื่อเทียบกับการให้แสง LED ชนิดอื่น ๆอย่างไรก็ตามการให้แสง LED ทุกชนิดไม่มีผลต่อปริมาณ 
การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้แสง LED สีน ้าเงินเพื่อการปลูก ไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่มี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 

ค าส าคัญ : กระเจี๊ยบแดง ไมโครกรีน  สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  LED     
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Effect of LED illumination on the accumulation of bioactive compounds                                    
in red roselle microgreens 

Trinate Kliangkaew1 Nutthachai Pongprasert1,2,3 Panida Boonyaritthongchai1,2,3                                                                                  

Songsin Photchanachai1,2,4 Varit Srilaong1,2,4 

Abstract 
Young leave and calyx of Red-roselle (Hibiscus sabdariffa Linn) are widely consumed as food in 

Thailand. The preliminary study found that Red-roselle seed has potential for microgreens production. 
Nowadays, microgreen is becoming popular and has promoted to be a new nutritional source. It has a short 
production cycle and enriches with health benefit compounds. This research aimed to study the effect of LED 
illumination on the accumulation of bioactive compounds in Red-roselle microgreens. The Red-roselle 
microgreens were treated with white (control), red, blue, and red combined with blue LED at ratio of 1:1. The 
results showed that blue LED treatment activated FRAP antioxidant activity and increased total phenolic 
compounds when compared with that of other treatments. In addition, blue LED increased chlorophyll a, b 
and total chlorophyll and red LED increased ascorbic acid contents of microgreens more than that of other 
treatments. However, all of LED treatments had no affect on DPPH radical scavenging activity. Thus, the 
application of blue LED has potential for Red-roselle microgreens production with high antioxidant properties. 

Keywords: Red-roselle, microgreens, bioactive compounds, LED 
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บทน า 
ไมโครกรีนเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันมากข้ึน โดยไมโครกรีนเป็นต้นอ่อนที่กินได้ทั้งต้น

และปลูกมาจากเมล็ดผักและเมล็ดสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมในธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และในปัจจุบันได้รับความสนใจ
อย่างมากในการบริโภค [1] เนื่องจากอุดมไปด้วยสารประกอบส าคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ
อาหารและสุขภาพมากข้ึน ไมโครกรีนจึงถูกน ามาใช้เป็นแหล่งโภชนาการใหม่ที่อุดมไปด้วยสารประกอบท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ [2] 
ส าหรับในประเทศไทยมีการผลิตสมุนไพรหลายชนิดซึ่งกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) จัดเป็นสมุนไพรที่มีการบริโภค
ยอดและฐานรองดอก นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ในเชิงยาต ารับไทย [3] จากคุณประโยชน์ของกระเจี ๊ยบแดงคณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงสามารถน ามาผลิตเป็นไมโครกรีนที่มีรสชาติเหมือนกับยอดอ่อนและสามารถน าไปใช้
เป็นส่วนประกอบของอาหารได้ อย่างไรก็ตามปริมาณสารส าคัญในพืชมีความแปรผันไปตามสภาพแวดลอ้มในการปลกู จากงานวิจัย
ที่ผ่านมามีรายงานการใช้แสง LED เพื่อกระตุ้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไมโครกรีนถั่วลันเตา [4] และคะน้า [5] ซึ่งขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของแสง โดยแสง LED สีแดงมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช [6] [7] ในขณะที่ 
LED สีน ้าเงินมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์และกระตุ้นการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช [8] [9] โดย
การให้แสงสีน ้าเงินในต้นอ่อนมิ้นต์มีผลต่อการกระตุ้นการสะสมของปริมาณสารประกอบฟีนอล แอนโทไซยานิน และกรดแอสคอร์
บิค [10] ส าหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงนั้นยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แสง LED ต่อปริมาณสารส าคัญและการเจริญเติบโต 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของแสง LED ต่อการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง 
โดยให้แสง LED ชนิดต่างๆ  

วิธีด าเนินการ 
น าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงล้างท าความสะอาดและแช่ในน ้าเป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์

ความเข้มข้น 200 ppm และแช่ต่อจนครบ 6 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาล้างและสะเด็ดน ้า บ่มในท่ีมืดทีอุ่ณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง โดยเตรียมวัสดุปลูก (ฟองน ้า ขนาด 6.5 × 6.5 × 0.5 เซนติเมตร) ถาดเพาะ (ขนาด 30 × 60 เซนติเมตร) และ
ถ้วยปลูก (ขนาด 6.5 × 6.5 × 9 เซนติเมตร) แล้วท าการโรยเมล็ดที่เตรียมไวใ้นอัตราส่วน 5 กรัมต่อ 1 ตารางนิ้วของวัสดุปลูก แล้ว
ท าการเพาะเมล็ดในท่ีมืดควบคุมอุณหภูมิที่ 23 ± 2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 80 ถึง 90 เป็นเวลา 4 วัน หลังจากนั้น
ท าการให้แสงโดยแบ่งเป็น LED สีขาว (ชุดควบคุม) สีแดง สีน ้าเงิน และสีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) (รูปที่ 1) โดยใหม้ี
ความเข้มแสงเท่ากับ 70±5 µmol·m-2·s-1 เป็นเวลา 18 ชั่วโมงต่อวัน และให้แสงอย่างต่อเนื่องจนไมโครกรีนมีอายุ 8 วันหลังจาก
เริ่มเพาะเมล็ด จากนั้นน าใบไมโครกรีนมาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ, บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด [11][12] และน าไมโครกรีน
มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้อน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าไปบดผงก่อนน ามาวิเคราะห์กิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power) [13], DPPH (DPPH free radical scavenging activity) [14], 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (total phenolic compounds; TPC) [15] และวิตามินซี [16] โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design ในแต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ ้า  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบ Duncan’s 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
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บทน า 
ไมโครกรีนเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันมากข้ึน โดยไมโครกรีนเป็นต้นอ่อนที่กินได้ทั้งต้น

และปลูกมาจากเมล็ดผักและเมล็ดสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมในธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และในปัจจุบันได้รับความสนใจ
อย่างมากในการบริโภค [1] เนื่องจากอุดมไปด้วยสารประกอบส าคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ
อาหารและสุขภาพมากข้ึน ไมโครกรีนจึงถูกน ามาใช้เป็นแหล่งโภชนาการใหม่ที่อุดมไปด้วยสารประกอบท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ [2] 
ส าหรับในประเทศไทยมีการผลิตสมุนไพรหลายชนิดซึ่งกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) จัดเป็นสมุนไพรที่มีการบริโภค
ยอดและฐานรองดอก นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ในเชิงยาต ารับไทย [3] จากคุณประโยชน์ของกระเจี ๊ยบแดงคณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงสามารถน ามาผลิตเป็นไมโครกรีนที่มีรสชาติเหมือนกับยอดอ่อนและสามารถน าไปใช้
เป็นส่วนประกอบของอาหารได้ อย่างไรก็ตามปริมาณสารส าคัญในพืชมีความแปรผันไปตามสภาพแวดลอ้มในการปลกู จากงานวิจัย
ที่ผ่านมามีรายงานการใช้แสง LED เพื่อกระตุ้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไมโครกรีนถั่วลันเตา [4] และคะน้า [5] ซึ่งขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของแสง โดยแสง LED สีแดงมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช [6] [7] ในขณะที่ 
LED สีน ้าเงินมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์และกระตุ้นการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช [8] [9] โดย
การให้แสงสีน ้าเงินในต้นอ่อนมิ้นต์มีผลต่อการกระตุ้นการสะสมของปริมาณสารประกอบฟีนอล แอนโทไซยานิน และกรดแอสคอร์
บิค [10] ส าหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงนั้นยังไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับการใช้แสง LED ต่อปริมาณสารส าคัญและการเจริญเติบโต 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของแสง LED ต่อการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง 
โดยให้แสง LED ชนิดต่างๆ  

วิธีด าเนินการ 
น าเมล็ดกระเจี๊ยบแดงล้างท าความสะอาดและแช่ในน ้าเป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์

ความเข้มข้น 200 ppm และแช่ต่อจนครบ 6 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาล้างและสะเด็ดน ้า บ่มในท่ีมืดทีอุ่ณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง โดยเตรียมวัสดุปลูก (ฟองน ้า ขนาด 6.5 × 6.5 × 0.5 เซนติเมตร) ถาดเพาะ (ขนาด 30 × 60 เซนติเมตร) และ
ถ้วยปลูก (ขนาด 6.5 × 6.5 × 9 เซนติเมตร) แล้วท าการโรยเมล็ดที่เตรียมไวใ้นอัตราส่วน 5 กรัมต่อ 1 ตารางนิ้วของวัสดุปลูก แล้ว
ท าการเพาะเมล็ดในท่ีมืดควบคุมอุณหภูมิที่ 23 ± 2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 80 ถึง 90 เป็นเวลา 4 วัน หลังจากนั้น
ท าการให้แสงโดยแบ่งเป็น LED สีขาว (ชุดควบคุม) สีแดง สีน ้าเงิน และสีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) (รูปที่ 1) โดยใหม้ี
ความเข้มแสงเท่ากับ 70±5 µmol·m-2·s-1 เป็นเวลา 18 ชั่วโมงต่อวัน และให้แสงอย่างต่อเนื่องจนไมโครกรีนมีอายุ 8 วันหลังจาก
เริ่มเพาะเมล็ด จากนั้นน าใบไมโครกรีนมาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ, บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด [11][12] และน าไมโครกรีน
มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้อน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าไปบดผงก่อนน ามาวิเคราะห์กิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant power) [13], DPPH (DPPH free radical scavenging activity) [14], 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (total phenolic compounds; TPC) [15] และวิตามินซี [16] โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design ในแต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ ้า  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบ Duncan’s 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

 

   
. 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
                                       
รูปที่ 1 ไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงท่ีปลูกภายใต้แสง LED ชนิดต่างๆ ที่ระดับความเข้มแสง 70±5 µmol·m-2·s-1  

เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง/วัน (A) แสงสขีาว (B) แสงสีน ้าเงิน (C) แสงสีแดง และ (D) สีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาผลของแสง LED ต่อการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงโดยการใช้แสง LED สี
ขาว (ชุดควบคุม) สีแดง สีน ้าเงิน และสีแดงร่วมกับสีน ้าเงินในอัตราส่วน (1:1) พบว่าไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงท่ีได้รับแสง LED สีน ้า
เงินมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (รูปที่ 2A) และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ FRAP (รูปที่ 2B) สูงที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญ ในขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกชุดการทดลอง แต่เมื่อพิจารณา
แนวโน้มพบว่าแสงสีน ้าเงินมีผลในการกระตุ้นกิจกรรมการอนุมูลอิสระ DPPH มากกว่าการให้แสงชนิดอื่นๆ (รูปที่2C) ผลจาก
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Qian และคณะ (2016) และ Nam และคณะ (2018) ที่ได้รายงานวา่ต้นอ่อนคะน้าและบัค
หวีดที่ได้รับแสง LED สีน ้าเงินสามารถกระตุ้นการสะสมของปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและมีกิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระโดยวิธี 
FRAP สูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ [5,15] เนื่องจากแสง LED สีน ้าเงินมีผลในการกระตุ้น malonyl-CoA และ Coumaroyl-CoA ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างสารประกอบฟินอลิก และยังมีผลในการกระตุ้นการสร้างกรดแกลลิกที่เป็นหนึ่งในสารประกอบ  
ฟินอลิกจึงเป็นผลใหเ้พิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรีน [3] ส าหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงท่ีได้รับแสง LED สี
แดง พบว่ามีปริมาณกรดแอสคอร์บิคหรือวิตามินซีมากกว่าไมโครกรีนกระเจี ๊ยบแดงที่ได้รับแสง  LED  สีอื ่นๆ (รูปที่ 2D) ซึ่ง
สอดคล้องการรายงานของ Brazaityte  และคณะ (2013) ที่พบว่าการให้แสง LED สีแดงมีผลต่อการการสะสมของปริมาณกรด
แอสคอร์บิคในต้นอ่อนมิ้นต์ [6] เนื่องจากแสง LED สีแดงมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช 
เป็นผลให้เกิดการผลิต D-glucose ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกรดแอสคอร์บิคหรือวิตามินซีเพิ่มขึ้น [7,17] จากผลการทดลองข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าการปลูกไมโครกรีนภายใต้แสง LED สีน ้าเงินมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรีนกระ
เจี๊ยบแดง เนื่องจากคุณภาพของแสง LED มีผลต่อการสะสมของปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและกิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระ 

A B 

C D C D 
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นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ, คลอโรฟิลล์ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดของไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกภายใต้
แสง LED สีน ้าเงินมีปริมาณสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับแสงชนิดอื่นๆ (รูปที่ 3) สอดคล้องกับการรายงานของ Li 
(2017) ทีพ่บว่าการใหแ้สง LED สีน ้าเงินมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี โดยแสงLED สีน ้าเงินท า
ให้มกีารเปิดของปากใบจึงส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น [18] ในขณะที่ Nam และคณะ (2018) รายงานว่าการให้ LED สี
แดงมีผลต่อการสะสมของปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับการให้แสง LED สีน ้าเงินในต้นอ่อนบัค
หวีด [19] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชแต่ละชนิดมีการตอนสนองต่อคุณภาพแสงที่แตกต่างกันดังนั้นจึงต้องเลือกการใช้ชนิดของแสงที่
เหมาะสมและต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการผลิตไมโครกรีนแต่ละชนิด  

รูปที่ 2 (A) ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด (B) ปริมาณกรดแอสคอร์บคิ (C) กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระ FRAPและ (D) กิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอสิระ DPPH ในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกภายใต้แสง LED ชนิดต่างๆ โดยตัวอักษร a และ b ที่แตกต่างกันแสดง

ค่าความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ, คลอโรฟิลล์ บี และคลอโรฟิลล์ทั้งหมดของไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกภายใต้
แสง LED สีน ้าเงินมีปริมาณสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับแสงชนิดอื่นๆ (รูปที่ 3) สอดคล้องกับการรายงานของ Li 
(2017) ทีพ่บว่าการใหแ้สง LED สีน ้าเงินมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี โดยแสงLED สีน ้าเงินท า
ให้มกีารเปิดของปากใบจึงส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น [18] ในขณะที่ Nam และคณะ (2018) รายงานว่าการให้ LED สี
แดงมีผลต่อการสะสมของปรมิาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับการให้แสง LED สีน ้าเงินในต้นอ่อนบัค
หวีด [19] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชแต่ละชนิดมีการตอนสนองต่อคุณภาพแสงที่แตกต่างกันดังนั้นจึงต้องเลือกการใช้ชนิดของแสงที่
เหมาะสมและต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการผลิตไมโครกรีนแต่ละชนิด  

รูปที่ 2 (A) ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด (B) ปริมาณกรดแอสคอร์บคิ (C) กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระ FRAPและ (D) กิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอสิระ DPPH ในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ปลูกภายใต้แสง LED ชนิดต่างๆ โดยตัวอักษร a และ b ที่แตกต่างกันแสดง

ค่าความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

รูปที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์ (A) เอ (B) บี และ (C) คลอโรฟิลล์ทั้งหมด ในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงท่ีปลูกภายใต้แสง LED ชนิด
ต่างๆ โดยตัวอักษร a และ b ที่แตกต่างกันแสดงค่าความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า การใช้แสง LED สีน ้าเงินในการปลูกไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงมีผลต่อการเพิ่มการสะสมของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นการสะสมคลอโรฟิลล์ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้แสง LED สีน ้าเงินเพื่อ
การปลูกไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงท่ีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 
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สุภาภรณ์ บัวมาศ1* สัจจา บรรจงศิริ2 วรรธนัย อ้นสำราญ3 
บทคัดย่อ 

  ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีมูลค่าทางตลาดสูง เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ทุเรียน
พื้นบ้านหายไป ประเทศไทยมีมากกว่า 200 พันธุ์ ซึ่งต้านทานโรค ทนต่อสภาพอากาศ และมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ชุมพร
มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโต จึงมีทุเรียนบ้านที่มีความหลากหลาย ดังนั้น การสำรวจ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา 
และสภาพแวดล้อมของทุเรียนพ้ืนบ้าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยา นำข้อมูลเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาพบทุเรียนพื้นบ้านใน 8 หมู่บ้าน ในพื้นท่ี
ตำบลครน จากสวนเกษตรกรจำนวน 45 ต้น มีการตั้งชื่อตามลักษณะเด่น และสิ่งต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจดจำ มีการปลูกทุเรียน
พื้นบ้านร่วมกับทุเรียนพันธุ์การค้าและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ และปลูกด้วยเมล็ด มีการดูแลรักษาจัดการตามสภาพ เก็บเกี่ยวโดยตัดผล
สด หรือรอหล่น สภาพแวดล้อมของทุเรียนพื้นบ้านที่พบ พื้นที่ที่มีความลาดเอียงทำให้มีการระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน(pH) เป็นกรดอ่อน ลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพ้ืนบ้าน พบว่า ลักษณะลำต้น ลักษณะ
ใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล หนาม และสีของเนื้อทุเรียนที่พบ มีหลายแบบแตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากลักษณะทาง
พันธุกรรมและความเหมาะสมของพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งหากดึงศักยภาพของทุเรี ยนพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์อาจเป็นสิ่งที่สำคัญ
นอกจากสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกทุเรียนพื้นบ้านแล้วยังเป็นฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ  ทุเรียนพ้ืนบ้าน, สัณฐานวิทยา, จังหวัดชุมพร 
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1 เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
3 อาจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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Surveying and Studying of Some Morphology of Indigenous durian in kron, sawi, 
Chumphon. 

Supaphon Buamard1* Sujja Banchongsiri2 Wattanai Onsumrarn3  
Abstract 

  Durian is the king of fruit that has high market value that persuades farmers to grow more commercial 
varieties of durian. Consequently, the indigenous durians were gradually vanished.  There are over 200 varieties 
of durian in Thailand that are resistant to disease and climate and genetic diversity. The environmental condition 
of Chumphon is suitable for growing durian, hence the variety of indigenous durian are still conserved. This 
research aimed to survey and study of morphology and the environment of indigenous durians. The quantitative 
data were analyzed by descriptive statistics and the qualitative data were analyzed by content analysis.  The 
study results showed that there were 45 durian trees found in 8 villages in Kron, Chumphon. These durians are 
named after their distinctive features and others for easy recognition.  The indigenous varieties of durian were 
planted together with the commercial varieties of durian and other economic crops.  They were planted by 
seed, nurture and manage along the environmental conditions and harvest by cutting or waiting the fruit fall 
off.  The environment of the indigenous durian plantations area was sloped, well drainage and fertile with a 
slightly acidic soil. Some morphological characters of the indigenous durian had various difference of shape and 
color as follow; leaf shape, flower shape, fruit shape, spine and texture color. These different characters might 
derive from genetic characteristics and area suitability.  To bring out the potential of indigenous durian usages 
were not only generated income for farmers, yet will be used as a genetic base for further breeding. 

 
Keywords:   Indigenous durian, Morphology, Chumphon 
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บทนำ 
  ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีมูลค่าทางตลาดสูงอันดับต้นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและส่งออก จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรสนใจปลูกทุเรียนพันธุ์ดีในเชิงการค้าเพิ่มขึ้น(สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2563) เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูก
ทุเรียนพื้นบ้านอยู่ตามพื้นที่เดิมเป็นทุเรียนพันธุ์การค้า ทำให้ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านค่อยๆหายไปจากท้องถิ่น ทุเรียนในประเทศไทยมี
มากกว่า 200 สายพันธุ์แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยจำแนกจากลักษณะสัณฐาน (morphology) ของทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล 
และหนาม(ทัศนีย์, 2560) ซึ่งมีความต้านทานโรค ทนต่อสภาพอากาศ และลักษณะประจำต้นท่ีอาจเอื้อต่อการขยายพันธุ์จึงน่าจะมี
การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ และทุเรียนพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมากและเติบโตอยู่ตามธรรมชาติทำให้เกิดการยืนต้นตายในฤดู
แล้งหรือหักโค่นในฤดูฝนเนื่องจากมีต้นสูงและการเกาะกินของปรสิต ในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความหลากหลาย
ทางการแสดงออกของทุเรียนมากมาย และเนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนมาช้านาน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 27.0 องศาเซลเซียส(กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2563)ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทุเรียน(ทรง
พล สมศรี, 2562) เกษตรกรในพื้นที่จึงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่ตนเองชอบมาปลูก จึงจะพบทุเรียนพื้นบ้านที่มีความ
หลากหลายแต่ต้นทุเรียนที่พบมีสภาพเสื่อมโทรมและมีการแปรปรวนของลักษณะทางสัณฐานวิทยาซึ่งเป็นผลจากการผสมข้ามของ
ทุเรียน(จรัสศรี และคณะ, 2560) เนื่องจากมีการปลูกที่ปะปนอยู่กับพืชอื่นและต้นทุเรียนที่มีลักษณะการแสดงออกที่ต่างกันจึงควร
สำรวจ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียน และสภาพแวดล้อมของทุเรียนพื้นบ้านในเขตต ำบลครน อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพรเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสายพันธุ์ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตาม
ศักยภาพของผลผลิตส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยังยืนจากลักษณะเด่นที่พบนำไปสู่สายพันธุ์เศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการ
อนุรักษ์ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านต่อไป 

วิธีดำเนินการ 
  การสำรวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวีจังหวัดชุมพร  
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยคำถามปลายเปิด และคำถามปลายปิด จากเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
ปลูกทุเรียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผลผลิตแล้วในพื้นที่ และเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้านตาม
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ ลักษณะลำต้น ลักษณะใบ ลักษณะดอกลักษณะผล เมล็ด และลักษณะพิเศษอื่นๆ 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการศึกษาและเก็บข้อมูล และเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 

   จากการสำรวจและศึกษา พันธุ์ สภาพแวดล้อม และลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของต้นทุเรียนพื้นบ้านในเขต
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบทุเรียนพื้นบ้านใน 8 หมู่บ้าน จากสวนของเกษตรกรจำนวน 45 ต้น ส่วนหนึ่งไม่มีการตั้งช่ือ
แต่ส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อตามลักษณะผล ลักษณะหนาม และบริเวณที่ปลูกในแต่ละต้นเพื่อง่ายต่อการจดจำ และทุเรียนจะปลกูด้วย
เมล็ดทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนพ้ืนบ้านร่วมกับทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ จึงมีการใส่ปุ๋ยร่วมกัน
หลายชนิดหรือมีการใส่ปุ๋ยชนิดเดียว และไม่มีการใส่ปุ๋ย มีการให้น้ำ การกำจัดวัชพืช และการป้องกันกำจัดโรค และแมลง ตาม
สภาพแวดล้อม โดยการกำจัดวัชพืชแบ่งเป็นการจัดการวิธีกล วิธีเคมี หรือดำเนินการร่วมกันทั้งวิธีกล และวิธีเคมี โดยจะมีการใช้ยา
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บทนำ 
  ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีมูลค่าทางตลาดสูงอันดับต้นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและส่งออก จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรสนใจปลูกทุเรียนพันธุ์ดีในเชิงการค้าเพิ่มขึ้น(สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2563) เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูก
ทุเรียนพื้นบ้านอยู่ตามพื้นที่เดิมเป็นทุเรียนพันธุ์การค้า ทำให้ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านค่อยๆหายไปจากท้องถิ่น ทุเรียนในประเทศไทยมี
มากกว่า 200 สายพันธุ์แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยจำแนกจากลักษณะสัณฐาน (morphology) ของทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล 
และหนาม(ทัศนีย์, 2560) ซึ่งมีความต้านทานโรค ทนต่อสภาพอากาศ และลักษณะประจำต้นท่ีอาจเอื้อต่อการขยายพันธุ์จึงน่าจะมี
การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ และทุเรียนพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมากและเติบโตอยู่ตามธรรมชาติทำให้เกิดการยืนต้นตายในฤดู
แล้งหรือหักโค่นในฤดูฝนเนื่องจากมีต้นสูงและการเกาะกินของปรสิต ในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความหลากหลาย
ทางการแสดงออกของทุเรียนมากมาย และเนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนมาช้านาน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 27.0 องศาเซลเซียส(กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2563)ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทุเรียน(ทรง
พล สมศรี, 2562) เกษตรกรในพื้นที่จึงได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่ตนเองชอบมาปลูก จึงจะพบทุเรียนพื้นบ้านที่มีความ
หลากหลายแต่ต้นทุเรียนที่พบมีสภาพเสื่อมโทรมและมีการแปรปรวนของลักษณะทางสัณฐานวิทยาซึ่งเป็นผลจากการผสมข้ามของ
ทุเรียน(จรัสศรี และคณะ, 2560) เนื่องจากมีการปลูกที่ปะปนอยู่กับพืชอื่นและต้นทุเรียนที่มีลักษณะการแสดงออกที่ต่างกันจึงควร
สำรวจ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียน และสภาพแวดล้อมของทุเรียนพื้นบ้านในเขตต ำบลครน อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพรเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสายพันธุ์ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตาม
ศักยภาพของผลผลิตส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยังยืนจากลักษณะเด่นที่พบนำไปสู่สายพันธุ์เศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการ
อนุรักษ์ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านต่อไป 

วิธีดำเนินการ 
  การสำรวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวีจังหวัดชุมพร  
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วยคำถามปลายเปิด และคำถามปลายปิด จากเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
ปลูกทุเรียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผลผลิตแล้วในพื้นที่ และเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้านตาม
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ ลักษณะลำต้น ลักษณะใบ ลักษณะดอกลักษณะผล เมล็ด และลักษณะพิเศษอื่นๆ 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการศึกษาและเก็บข้อมูล และเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 

   จากการสำรวจและศึกษา พันธุ์ สภาพแวดล้อม และลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของต้นทุเรียนพื้นบ้านในเขต
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบทุเรียนพื้นบ้านใน 8 หมู่บ้าน จากสวนของเกษตรกรจำนวน 45 ต้น ส่วนหนึ่งไม่มีการตั้งช่ือ
แต่ส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อตามลักษณะผล ลักษณะหนาม และบริเวณที่ปลูกในแต่ละต้นเพื่อง่ายต่อการจดจำ และทุเรียนจะปลกูด้วย
เมล็ดทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนพ้ืนบ้านร่วมกับทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ จึงมีการใส่ปุ๋ยร่วมกัน
หลายชนิดหรือมีการใส่ปุ๋ยชนิดเดียว และไม่มีการใส่ปุ๋ย มีการให้น้ำ การกำจัดวัชพืช และการป้องกันกำจัดโรค และแมลง ตาม
สภาพแวดล้อม โดยการกำจัดวัชพืชแบ่งเป็นการจัดการวิธีกล วิธีเคมี หรือดำเนินการร่วมกันทั้งวิธีกล และวิธีเคมี โดยจะมีการใช้ยา
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ฆ่าหญ้าในบริเวณรอบๆสวนส่วนบริเวณโคนต้นจะใช้การตัดหรือการถากถาง และไม่มีการดำเนินการ ใดๆ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสมต่อการปลูกทุเรียนที่แตกต่างกัน โดยสำรวจพบว่ามีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียนปานกลางมากที่สุด เหมาะสม
ในการปลูกทุเรียนเล็กน้อย เหมาะสมในการปลูกทุเรียนมาก และไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนน้อยที่สุด ดินมีการระบายน้ำปาน
กลาง-ดี ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ในช่วงกรดอ่อนที่พืชเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งส่งผลต่อการจัดการดูแลที่สอดคล้องกับพิชญา และ
คณะ(2559) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกรที่ประกอบด้วยหลายๆด้านด้วยกันทั้งในส่วนของ
ปัจจัยบุคคล และเศรษฐกิจ การเก็บเกี่ยวจะมีการจัดการ 2 วิธี คือตัดผลสดเมื่ออายุครบกำหนด และรอหล่นตามธรรมชาติ โดยหลัง
การเก็บเกี่ยวจะนิยมทานผลสด และแปรรูป  

ลักษณะสัณฐานวิทยาของทุเรียนที่พบสามารถแยกความแตกต่างไดจ้ากลกัษณะตน้ ใบ ดอก และผล ดังตาราง ซึ่งลักษณะ
ผล หนาม จะสามารถแยกได้ชัดเจนท่ีสุดสอดคล้องกับ ฮูดา(2557) และณัฐกุล(2560) พบว่า 

ลักษณะลำต้นของทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีพบมีการทำมุมของกิ่งต่างกัน 3 ลักษณะ คือกิ่งตั้งฉากกับลำต้นมากที่สุด กิ่งแคบ และ
กิ่งกว้างน้อยที่สุด ทรงพุ่มพบ 3 ลักษณะ คือ รูปไข่  รูปร่ม และรูปกรวย ลักษณะเปลือกพบ 4 ลักษณะ คือ เปลือกแตกเปน็สะเก็ด 
เปลือกแตกเป็นเส้น เปลือกขรุขระ  และเปลือกเรียบ  

ลักษณะใบของทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีพบมีผิวใบเรียบมากกว่าผิวใบขรุขระ แผ่นใบแตกต่างกันถึง 5 รูปแบบทั้งขอบขนาน รูปไข่
ขอบขนาน ยาวเรียว และป้อมกลางใบ ลักษณะปลายใบ พบติ่งแหลมยาว แหลมโค้ง แหลมเรียว และเรียวแหลมตามลำดับ ในส่วน
ของฐานใบพบแตกต่างกัน 3 แบบ คือ มน แหลม และกลม ซึ่งใบทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีพบจะมีอัตราส่วนของใบที่แตกต่างกันไป  

ลักษณะดอกของทุเรียนพ้ืนบ้านที่พบมีรูปร่างดอกตูมที่แตกต่างกันไปโดยพบกลมรีขอบขนาน ขอบขนาน กลม รูปไข่กลับ 
รูปไข่ และรูปรี มีลักษณะปลายดอกตูมที่พบแตกต่างกัน 3 แบบคือ แหลม มน กลม และส่วนหน่ึงที่ไม่แน่ชัด  

ลักษณะผลของทุเรียนพื้นบ้านพบว่า รูปร่างผลที่แตกต่างกันถึง 8 รูปร่าง คือทรงกลม ทรงรี รูปรี รูปไข่ รูปไข่กลับ กลม
แป้น  ขอบขนาน และอื่นๆ รูปร่างหนามพบ หนามนูน หนามทรงกรวย หนามนูน-แหลม หนามเว้า หนามเว้า-แหลม หนามปลาย
โค้งงุ้ม และหนามปิระมิด รูปร่างก้านผลพบ ก้านผลเรียบ ก้านผลนูนน้อย  ก้านผลขอบวงแหวน และก้านผลนูนมาก ลักษณะหนาม
ของผลบริเวณต่างๆที่แตกต่างกันแต่ละบริเวณโดยลักษณะหนามรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผลพบทั้ง มีหนาม และไม่มีหนาม 
ปลายผลมีหนามตรง และหนามงุ้มเข้า ขั้วผลหนามงุ้มเข้ามากกว่าหนามตรง ลักษณะปลายผลแบบต่างๆดังนี้ นูน คล้ายเต้านม ตัด 
บุ๋ม หัวลูกศร และลูกศร ลักษณะฐานผลที่พบ ตัด นูน แหลม บุ๋ม คอคอด และเว้า รูปร่างเมล็ด มีรูปร่างท่ีแตกต่างกันดังนี้ รูปกลมรี
เหมือนไข่ ขอบขนาน รูปกลมรี รูปไข่กลับ และรูปไข่ สีของผลทุเรียนที่พบได้แก่ เขียว เขียวแกมเทา เขียวแกมเทาปนเหลือง เขียว
แกมเทาปนเหลือง และเขียวอ่อนแกมเทาปนเหลือง สีของเนื้อทุเรียนพบ เหลือง เหลืองอ่อน เหลืองเข้ม เหลืองแกมส้ม และส้ม  
สีของเมล็ดที่พบ ได้แก่ น้ำตาล น้ำตาลอ่อน น้ำตาลแกมส้ม และน้ำตาลแกมส้มเข้ม ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ยังระบุลักษณะต่างๆได้ไม่
แน่ชัดอีกบางส่วน ดังตาราง  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพื้นบ้านที่พบมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นผล
เนื่องมาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกที่แตกต่างกัน หรือส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
ทั้งสภาพพื้นที่ ชุดดิน ลักษณะดิน และค่าความเป็นกรด -ด่างของดิน หรืออาจเป็นปัจจัยอื ่นเช่นการจัดการดูแลรักษาที่มีการ
ดำเนินการที่ต่างกันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิตของทุเรียน
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สรุปผลการวิจัย 
 การสำรวจและศึกษา พันธุ์ สภาพแวดล้อม และลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของต้นทุเรียนพื้นบ้านในเขตตำบลครน 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบทุเรียนพื้นบ้านใน 8 หมู่บ้าน จากสวนของเกษตรกรจำนวน 45 ส่วนใหญ่จะมีการตั้งชื่อให้กับทุเรียน
พื้นบ้านตามลักษณะผล ลักษณะหนาม และบริเวณที่ปลูกในแต่ละต้น ต้นทุเรียนพื้นบ้านในพ้ืนท่ีปลูกด้วยเมล็ดทั้งหมด เกษตรกรจะ
มีการจัดการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตามสภาพ เพื่อให้ต้นทุเรียนยังเจริญเติบโตต่อไปได้เพียง
เท่านั้น จึงทำให้ต้นทุเรียนอาจได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ เนื่องจากไม่ตอบสนองความต้องการของต้น
ทุเรียน การเก็บเกี ่ยวทุเรียนมีการตัดผลสดเมื ่ออายุครบกำหนด หรือรอหล่นตามธรรมชาติ ซึ ่งจากการสำรวจและศึกษา 
สภาพแวดล้อมของทุเรียนพื้นบ้าน พบว่า ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกทุเรียนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการจัดการที่ต่างกัน
ออกไปส่งผลต่อลักษณะสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้านมีหลายลักษณะที่สามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาลักษณะ
ประจำพันธ์ุไม่ว่าจะเป็นลักษณะต้น ลักษณะใบ และดอกอาจจะบ่งบอกได้ถึงลักษณะเฉพาะได้ในระดับหนึ่ง แต่มีความคล้ายคลึงกัน
ทำให้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่สามารถแยกได้จากลักษณะของผล สีเนื้อและหนามที่ชัดเจนกว่า ทำให้พบความแตกต่างของต้น
ทุเรียนในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่มีความหลากหลายใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาเชิงลึกเกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของของสายพันธุ์ รวมถึงการสร้างรายได้ที่ยังยืนนำไปสู่การสนับสนุนให้เป็นพืชเฉพาะถิ่นต่อไปในอนาคต และการ
อนุรักษ์ รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
จรัสศรี นวลศรีและคณะ. 2560. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ ทุเรียนพื้นบ้านในเขต ภาคใต้ของ

ประเทศไทย. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
ทรงพล สมศรี. 2562. มุมมองทุเรียนไทย. ณ ห้องประชุม ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562. 
ทัศนีย์ รัดไว้ และเจษฏา แก้วฉาย. 2562. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนเมืองในพ้ืนที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม. 
ทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์. 2560. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ ์ทุเรียน โดยใช้เครื ่องหมายดีเอ็นเอ.  

วิทยานิพนธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พิชญา สาระรักษ์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร. 2559. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร 
ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. ว.วิทย.กษ. 47(2) : 201-212. 

ศูนย์ภูมิอากาศ. 2562. ภูมิอากาศจังหวัดชุมพร. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา. 
อุษณีษ์ พิชกรรม. 2561. ความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนไทย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล. 
ฮูดา แก้วศรีสม. 2557. การศึกษาพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน (Durio zibethinus Murr.) ในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพดีี 

และไมโครแซทเทลไลท์. วิทยานิพนธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
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จุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
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บทคัดย่อ 
 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis เป็นเขียดงูที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการศึกษา
เกี่ยวกับชีววิทยาด้านต่างๆของเขียดงูจ านวนมาก แต่ข้อมูลทางด้านกายวิภาคศาสตร์ยังคงขาดแคลน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis โดยท าการจับเขียดงู
เกาะเต่าที่โตเต็มวัยจ านวน 5 ตัวจากอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงใน พ.ศ. 2564 น ามาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน
และตัดช้ินเนื้อให้ได้เนื้อเยื่อแผ่นบางที่หนา 5 ไมโครเมตร หลังจากนั้นน าไปย้อมสี Harris’s hematoxylin และ eosin ผล
การศึกษา พบว่า ผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่าประกอบด้วย 2 ช้ัน คือ ผิวหนังช้ันนอกและผิวหนังช้ันหนังแท้  ผิวหนังช้ันนอกบุ
ด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิด keratinized-stratified squamous epithelium ส่วนผิวหนังชั้นหนังแท้ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ชนิดโปร่งบาง ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่อมแกรนูลาและเกล็ด จากการแบ่งส่วนต่างๆของล าตัวออกเป็น 5 ส่วนตาม
ความยาวล าตัวโดยเริ่มจากส่วนหัวไปส่วนปลายสุดของล าตัว พบว่า บริเวณส่วนที่ 1 มีต่อมมิวคัสจ านวนมาก ขนาดใหญ่แต่มี
ขนาดเล็กลงและจ านวนลดลงจากส่วนที่ 1 ไปทางส่วนท่ี 5 ขณะที่ส่วนที่ 4 และ 5 ประกอบด้วยต่อมแกรนูลาจ านวนมากและมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังกับการ
ด ารงชีวิตของเขียดงูในสภาพธรรมชาติได้ 
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Microanatomy of the Skin of Koh Tao Caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
Ichthyophis kohtaoensis is a caecilian found in every parts of Thailand. Microanatomy of its skin 

plays an essential role in living in natural habitat. The aim of this study is to study the microanatomy of the 
skin of I. kohtaoensis. The 5 caecilians were collected from Paphayom district, Phatthalung province in 2021. 
The skins were removed then processed to be prepared for histological technique. The 5 µm sections of 
skin were cut with rotary microtome and stained Harris’s hematoxylin and eosin. The results show that the 
caecilian’s skin consists of 2 layers namely, the epidermis and the dermis. The epidermis is lined by 
keratinized-stratified squamous epithelium. The dermis consists of loose connective tissue, type I and type 
II mucous glands, granular gland and dermal scale. In region 1, multiple type I mucous glands are observed 
but the numbers and their size are decreased from region 1 to region 5. Whereas in region 4 and 5, the large 
and multiple granular glands are found. Results from this study will describe the relationship between 
histological structure of the skin and life style of caecilians in natural habitat. 
 
Keywords : microanatomy, skin, Ichthyophis kohtaoensis 
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II mucous glands, granular gland and dermal scale. In region 1, multiple type I mucous glands are observed 
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บทน า 
เขียดงู (caecilian) เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibian) อยู่ในอันดับ (order) Gymnophiona มีลักษณะคล้ายงู ล าตัว

ยาวเป็นปล้อง ไม่มีรยางค์ขา มีหนวด (tentacle) 1 คู่อยู่ระหว่างตากับจมูก ตามีขนาดเล็ก ปัจจุบันจ าแนกได้ 212 ชนิด (species) [8] 
ส าหรับเขียดงูในประเทศไทยมี 6 ชนิด ได้แก่ เขียดงูหัวแหลม (Ichthyophis acuminatus) เขียดงูอินโดจีน (I. bannanicus) เขียดงู
เกาะเต่า (I. kohtaoensis) เขียดงูบาลา (เขียดงูด า) (I. larutensis) เขียดงูศุภชัย (I. supachaii) และเขียดงูดอยสุเทพ (I. youngorum) 
[16] เขียดงูมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย (internal fertilization) ซึ่งแตกต่างจากสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกกลุ่มอื่นๆ โดยมีอวยัวะทีช่่วยใน
การขนส่งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไปยังทวารร่วม (cloaca) ของเพศเมียเรียกว่าแฟลโลเดียม (phallodeum) [15] นอกจากนี้ เขียดงูยังเป็น
สัตว์ที่มีทั้งชนิดที่ออกลูกเป็นไข่ (oviparous) และเขียดงูที่ออกลูกเป็นตัว (viviparous) ซึ่งไข่ของเขียดงูที่ออกลูกเป็นไข่มีลักษณะใส 
เอ็มบริโอ (embryo) ได้รับสารอาหารจากไข่แดง (yolk) ในขณะที่เขียดงูที่ออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อน (larva) ได้รับสารอาหารโดยการกิน
เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งของท่อน าไข่ของแม่ [22] หรือเมื่อคลอดออกมาแล้วกินผิวหนังของแม่ เนื่องจากผิวหนังแม่สร้างสารประกอบ
โปรตีนและไขมันทีม่ีพลังงานสูง เช่น Boulengerula taitanus [11] 

เขียดงูเกาะเต่า หรือ I. kohtaoensis พบกระจายในทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ช้ืนใกล้กับแหล่งน้ าและดนิ
ร่วนซุย มีตาขนาดเล็ก มีลายแถบกว้างสีเหลืองตั้งแต่บริเวณด้านท้ายของริมฝีปากบนและล่าง ใต้ตา ยาวตลอดข้างล าตัวจนถึงระดบัช่อง
เปิดทวาร ความยาวล าตัวของเขียดงูตัวเต็มวัยอาจยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร ล าตัวมีปล้อง 355-375 ปล้อง [18] 

ผวิหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีหลายหน้าที ่เช่น ปกป้องร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิและแลกเปลี่ยนก๊าซ [2] และดูด
ซึมน้ า [1] ส าหรับผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ได้แก่ ผิวหนังช้ันนอก (epidermis) และผิวหนังช้ันหนังแท้ 
(dermis) [13] ซึ่งผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจ าพวกกบ คางคกและซาลาแมนเดอร์นั้นไม่มีเกล็ด ซึ่งแตกต่างจากเขียดงูทีม่ีเกลด็
แบบ dermal scale [20] ส่วนต่อมที่พบในผิวหนังมี 2 ชนิด ได้แก่ ต่อมมิวคัส (mucous gland) และต่อมแกรนูลา (granular gland) 
โดยสารที่สร้างจากต่อมมิวคัสท าให้ผิวหนังมีความชุ่มช้ืน ลดการสูญเสียน้ า [12] และช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซ [21] ขณะทีส่ารที่สร้าง
จากต่อมต่อมแกรนูลามักมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ซึ่งเป็นกลไกป้องกันตัวของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก [19]  ปัจจุบัน 
งานวิจัยทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของโครงสร้างของผิวหนังของเขียดงูทั้งในและนอกประเทศไทยมีจ านวนน้อย รวมถึงชีววิทยาด้านอื่นๆ 
ของเขียดงูยังมีปริมาณน้อยเช่นกัน ประกอบกับเขียดงูเกาะเต่าเป็นสัตว์ท่ีพบเจอได้ยาก เนื่องจากอุปนิสัยที่ออกหากินในเวลากลางคืน
และอาศัยใต้ดิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลของเขียดงูชนิดนี้ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนัง
ของเขียดงูเกาะเต่า I. kohtaoensis เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของเขียดงู  

วิธีการวิจัย 
เก็บตัวอย่างเขียดงูเกาะเต่าตัวเต็มวัยจ านวน 5 ตัว ซึ่งมีความยาวเฉลีย่ 27.11±0.73 เซนติเมตร จากอ าเภอป่าพะยอม จังหวัด

พัทลุง พ.ศ. 2564 หลังจากนั้นน ามาที่ห้องปฏิบัติการ พักเขียดงูในตู้กระจกท่ีใส่ดินเป็นเวลา 2 วันและให้ไส้เดือนดินเป็นอาหาร 
หลังจากนั้นท าสลบด้วยอีเทอร์ และท าการผ่าเปิดหน้าท้อง แยกเอาระบบต่างๆออกจากร่างกาย เหลือเพียงผิวหนังและกล้ามเนื้อ น า
ผิวหนังและกล้ามเนื้อมาแช่ในน้ ายาคงสภาพ Bouin’s solution เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดเวลาจึงน าผิวหนังและกล้ามเนื้อมา
แบ่งส่วนตามความยาวของร่างกาย (ภาพที่ 1) และน ามาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน หลังจากนั้นน าไปฝังในพาราพลาสต์ด้วย
เครื่องembedding center และน าไปตัดให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบาง (serial section) หนา 5-10 ไมโครเมตร (µm) ด้วยเครื่อง rotary 
microtome ติดเนื้อเยื่อแผ่นบางลงบนสไลด์และย้อมด้วยสี Harris’s hematoxylin - eosin (H&E) หลังจากนั้นปิดทับเนื้อเยื่อแผ่นบาง
ด้วย permount และกระจกปดิสไลด์ น าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์ (light microscopy) พร้อมบันทึกภาพ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่าพบว่า ผิวหนังแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน ได้แก่ ผิวหนัง

ช้ันนอกและผิวหนังช้ันหนังแท้ ใต้ผิวหนังประกอบด้วยช้ันกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeleton muscle) (ภาพที่ 3B-F) ซึ่งเหมือนกับเขียดงู
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ชนิดอื่นๆ เช่น Siphonops annulatus [10] Boulengerula taitanus [11] และ I. beddomei [5] ผิวหนังช้ันนอกประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
บุผิวชนิด keratinized-stratified squamous ซึ่งเซลล์บุผิวมีรูปร่างแบนเรียงซ้อนกันหลายช้ันประมาณ 4-5 ช้ัน โดยเซลล์ที่ตั้งอยู่บน
เยื่อฐาน (basement membrane) มีรูปร่างหลายเหลี่ยม (polyhedral cell) ส่วนเซลล์ที่อยู่ด้านบนพบว่ามีเคราติน (keratin) ปกคลุม 
(ภาพที่ 2A-F, 3A-D) ลักษณะเช่นนี้เหมือนกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกทั่วไป เช่น Ololygon angrensis O. humilis และ Scinax hayii 
[13] ซึ่งการมีเคราตินด้านบนผิวหนังช้ันนอกมีส่วนช่วยในการป้องกันการสูญเสียน้ าออกจากร่างกายและยังช่วยป้องกันอันตรายจากจุล
ชีพจากภายนอก  

ส าหรับผิวหนังช้ันหนังแท้เป็นช้ันที่มีความหนากว่าผิวหนังช้ันนอก ประกอบด้วยเกล็ด เซลล์สร้างเม็ดสีเมลานิน (melanocyte) 
ต่อมมิวคัสและต่อมแกรนูลา ส าหรับต่อมมิวคัส สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 (type 1) และต่อมมิวคัส
ชนิดที่ 2  (type 2) ซึ่งทั้งเกล็ดและต่อมถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดโปร่งบาง (loose connective tissue) และพบหลอดเลือด 
(ภาพท่ี 2A-F, 3A-F) โดยองค์ประกอบของช้ันหนังแท้ของเขียดงูเกาะเต่าเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น S. annulatus [10] B. 
taitanus [11] และ I. beddomei [5] แต่แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มกบและซาลาแมนเดอร์ที่ไม่พบเกล็ด [20] เกล็ดที่พบในผิวหนังช้ันหนัง
แท้ของเขียดงูเกาะเต่าจะพบตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงส่วนท้ายล าตัว ซึ่งเป็นเกล็ดที่อยู่ในร่อง (scale pocket) โดยในแต่ละร่องมีเกล็ด
จ านวน 2-3 เกล็ดวางตัวในแนวเฉียงแทรกในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งโครงสร้างของเกล็ดเป็นเส้นใยคอลลาเจนที่เรียงตัวหนาแน่น (ภาพที่ 
2A-D, 3A-F) เกล็ดที่พบในเขียดงูเกาะเต่ามีจ านวนแตกต่างจากเขียดงู I. beddomei ที่มีจ านวน 1-4 เกล็ดใน 1 ร่อง [5] ส าหรับหน้าที่
ของเกล็ดในสัตว์จ าพวกเขียดงูนั้นยังไม่ทราบหน้าที่แน่ชัด [20] ส าหรับเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานินพบกระจายอยู่ตดิกบัผวิหนงัช้ันนอกและ
ภายในไซโทพลาซึมมีเม็ดสีเมลานินสีน้ าตาล-ด าจ านวนมาก (ภาพที่ 2A-F) โดยพบกระจายตลอดความยาวของล าตัวของเขียดงูเกาะเต่า
คล้ายกับเขียดงูชนิดอื่นที่มีสีด า เช่น I. beddomei [5] 

ส าหรับต่อมมิวคัสพบว่า ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 และมีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple 
columnar ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเมือก (mucous cell) ที่มีนิวเคลียสกลมอยู่ที่ฐาน ตรงกลางของต่อมมี lumen ขนาดเล็ก ภายในไซโทพลา
ซึมย้อมติดสีน้ าเงินจาง (ภาพที่ 2A-F, 3A-F) ท่อของต่อม (duct of gland) ประกอบด้วยเซลล์บุผิวทีม่ีรูปร่างแบนและไม่มีหน้าที่ในการ
สร้างและหลั่งสาร โดยท่อจะเปิดสู่ผิวหนังช้ันนอก (ภาพที่ 3C) ส่วนต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และเซลล์
ของต่อมเป็นชนิด simple cuboidal-low columnar ประกอบด้วยเซลล์สร้างเมือกที่มีนิวเคลียสอยู่ที่ฐาน มีไซโทพลาซึมปริมาณน้อย
และย้อมติดสีชมพ ูตรงกลางของต่อมมี lumen (ภาพที่ 2A, C-D, F) และท่อของต่อมเปิดออกสู่ผิวหนังช้ันนอก การพบต่อมมิวคัสทั้ง 2 
ชนิดเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น I. beddomei [5] และ S. annulatus [10] โดยต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 เมื่อสังเกตจากสารในไซโทพลา
ซึมพบว่า สารนั้นเป็นเมือก สันนิษฐานได้ว่ามีหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นเพื่อท าให้การเคลื่อนที่ในดินและการขุดดินของเขียดงูเกาะเต่า
เป็นไปอย่างง่ายดายซึ่งสอดคล้องกับการด ารงชีวิตใต้ดิน อีกท้ังเมื่อล าตัวมีความลื่นจึงท าให้เขียดงูเกาะเต่าหลีกหนีจากผู้ล่าได้ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตจากการจับเขียดงู พบว่า ล าตัวของเขียดงูมีความลื่นมากคล้ายกับที่ Duellman และ Trueb (1994) รายงานไว้ 
ขณะที่ในปี 2009 Heiss และคณะ กล่าวว่า สารที่หลั่งออกมาจากต่อมเป็น mucoproteoglycan และ mucopolaysaccharide ซึ่งท า
ให้ผิวหนังของเขียดงูมีความชุ่มช้ืน [19] และอาจมีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ผิวหนังซึ่งจ าเป็นที่ผิวหนังต้องชุ่มช้ืนอยู่เสมอ [21] 
ส่วนต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าและไซโทพลาซึมมีปริมาณน้อยเหมือนกับเขียดงู S. annulatus โดย Jared และคณะ (2018) 
กล่าวว่าต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 หลั่งสารที่เป็นไขมัน ซึ่งสารและเมือกจากต่อมทั้ง 2 ชนิดจะช่วยในการลดแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังกับ
ดินในขณะที่เขียดงูขุดและเคลื่อนที่ไปในดิน  

ต่อมแกรนูลาเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่กว่าต่อมมิวคัสทั้ง 2 ชนิด มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple tall columnar ประกอบด้วยเซลล์
สร้างสารน้ า (serous cell) ที่มีนิวเคลียสรูปร่างแบนอยู่ที่ฐาน ภายในเซลล์มีแกรนูล (granule) ย้อมติดสีชมพู-ส้มจ านวนมากและตรง
กลางต่อมไม่มี lumen  (ภาพที่ 2 E-F, 3B-F) ซึ่งคล้ายกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น I. beddomei [5] I. glutinosus [7] และ S. annulatus 
[17] ในงานวิจัยอื่นๆ ได้เรียกช่ือต่อมแกรนูลาแตกต่างกันออกไป เช่น ต่อมพิษ (poison gland) [10] หรือต่อมซีรัส (serous gland) [3] 
อย่างไรก็ตาม สารที่สร้างขึ้นมีลักษณะคล้ายกันคืออยู่ในแกรนูล [14] ส าหรับแกรนูลที่สร้างจากต่อมแกรนูลาในผิวหนังของเขียดงูเกาะ
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ชนิดอื่นๆ เช่น Siphonops annulatus [10] Boulengerula taitanus [11] และ I. beddomei [5] ผิวหนังช้ันนอกประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
บุผิวชนิด keratinized-stratified squamous ซึ่งเซลล์บุผิวมีรูปร่างแบนเรียงซ้อนกันหลายช้ันประมาณ 4-5 ช้ัน โดยเซลล์ที่ตั้งอยู่บน
เยื่อฐาน (basement membrane) มีรูปร่างหลายเหลี่ยม (polyhedral cell) ส่วนเซลล์ที่อยู่ด้านบนพบว่ามีเคราติน (keratin) ปกคลุม 
(ภาพที่ 2A-F, 3A-D) ลักษณะเช่นนี้เหมือนกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกทั่วไป เช่น Ololygon angrensis O. humilis และ Scinax hayii 
[13] ซึ่งการมีเคราตินด้านบนผิวหนังช้ันนอกมีส่วนช่วยในการป้องกันการสูญเสียน้ าออกจากร่างกายและยังช่วยป้องกันอันตรายจากจุล
ชีพจากภายนอก  

ส าหรับผิวหนังช้ันหนังแท้เป็นช้ันที่มีความหนากว่าผิวหนังช้ันนอก ประกอบด้วยเกล็ด เซลล์สร้างเม็ดสีเมลานิน (melanocyte) 
ต่อมมิวคัสและต่อมแกรนูลา ส าหรับต่อมมิวคัส สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 (type 1) และต่อมมิวคัส
ชนิดที่ 2  (type 2) ซึ่งทั้งเกล็ดและต่อมถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดโปร่งบาง (loose connective tissue) และพบหลอดเลือด 
(ภาพท่ี 2A-F, 3A-F) โดยองค์ประกอบของช้ันหนังแท้ของเขียดงูเกาะเต่าเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น S. annulatus [10] B. 
taitanus [11] และ I. beddomei [5] แต่แตกต่างจากสัตว์ในกลุ่มกบและซาลาแมนเดอร์ที่ไม่พบเกล็ด [20] เกล็ดที่พบในผิวหนังช้ันหนัง
แท้ของเขียดงูเกาะเต่าจะพบตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงส่วนท้ายล าตัว ซึ่งเป็นเกล็ดที่อยู่ในร่อง (scale pocket) โดยในแต่ละร่องมีเกล็ด
จ านวน 2-3 เกล็ดวางตัวในแนวเฉียงแทรกในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งโครงสร้างของเกล็ดเป็นเส้นใยคอลลาเจนที่เรียงตัวหนาแน่น (ภาพที่ 
2A-D, 3A-F) เกล็ดที่พบในเขียดงูเกาะเต่ามีจ านวนแตกต่างจากเขียดงู I. beddomei ที่มีจ านวน 1-4 เกล็ดใน 1 ร่อง [5] ส าหรับหน้าที่
ของเกล็ดในสัตว์จ าพวกเขียดงูนั้นยังไม่ทราบหน้าที่แน่ชัด [20] ส าหรับเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานินพบกระจายอยู่ตดิกบัผวิหนงัช้ันนอกและ
ภายในไซโทพลาซึมมีเม็ดสีเมลานินสีน้ าตาล-ด าจ านวนมาก (ภาพที่ 2A-F) โดยพบกระจายตลอดความยาวของล าตัวของเขียดงูเกาะเต่า
คล้ายกับเขียดงูชนิดอื่นที่มีสีด า เช่น I. beddomei [5] 

ส าหรับต่อมมิวคัสพบว่า ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 และมีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple 
columnar ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเมือก (mucous cell) ที่มีนิวเคลียสกลมอยู่ที่ฐาน ตรงกลางของต่อมมี lumen ขนาดเล็ก ภายในไซโทพลา
ซึมย้อมติดสีน้ าเงินจาง (ภาพที่ 2A-F, 3A-F) ท่อของต่อม (duct of gland) ประกอบด้วยเซลล์บุผิวทีม่ีรูปร่างแบนและไม่มีหน้าที่ในการ
สร้างและหลั่งสาร โดยท่อจะเปิดสู่ผิวหนังช้ันนอก (ภาพที่ 3C) ส่วนต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และเซลล์
ของต่อมเป็นชนิด simple cuboidal-low columnar ประกอบด้วยเซลล์สร้างเมือกที่มีนิวเคลียสอยู่ที่ฐาน มีไซโทพลาซึมปริมาณน้อย
และย้อมติดสีชมพ ูตรงกลางของต่อมมี lumen (ภาพที่ 2A, C-D, F) และท่อของต่อมเปิดออกสู่ผิวหนังช้ันนอก การพบต่อมมิวคัสทั้ง 2 
ชนิดเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น I. beddomei [5] และ S. annulatus [10] โดยต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 เมื่อสังเกตจากสารในไซโทพลา
ซึมพบว่า สารนั้นเป็นเมือก สันนิษฐานได้ว่ามีหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นเพื่อท าให้การเคลื่อนที่ในดินและการขุดดินของเขียดงูเกาะเต่า
เป็นไปอย่างง่ายดายซึ่งสอดคล้องกับการด ารงชีวิตใต้ดิน อีกท้ังเมื่อล าตัวมีความลื่นจึงท าให้เขียดงูเกาะเต่าหลีกหนีจากผู้ล่าได้ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตจากการจับเขียดงู พบว่า ล าตัวของเขียดงูมีความลื่นมากคล้ายกับที่ Duellman และ Trueb (1994) รายงานไว้ 
ขณะที่ในปี 2009 Heiss และคณะ กล่าวว่า สารที่หลั่งออกมาจากต่อมเป็น mucoproteoglycan และ mucopolaysaccharide ซึ่งท า
ให้ผิวหนังของเขียดงูมีความชุ่มช้ืน [19] และอาจมีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ผิวหนังซึ่งจ าเป็นที่ผิวหนังต้องชุ่มช้ืนอยู่เสมอ [21] 
ส่วนต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าและไซโทพลาซึมมีปริมาณน้อยเหมือนกับเขียดงู S. annulatus โดย Jared และคณะ (2018) 
กล่าวว่าต่อมมิวคัสชนิดที่ 2 หลั่งสารที่เป็นไขมัน ซึ่งสารและเมือกจากต่อมทั้ง 2 ชนิดจะช่วยในการลดแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังกับ
ดินในขณะที่เขียดงูขุดและเคลื่อนที่ไปในดิน  

ต่อมแกรนูลาเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่กว่าต่อมมิวคัสทั้ง 2 ชนิด มีเนื้อเยื่อบุผิวแบบ simple tall columnar ประกอบด้วยเซลล์
สร้างสารน้ า (serous cell) ที่มีนิวเคลียสรูปร่างแบนอยู่ที่ฐาน ภายในเซลล์มีแกรนูล (granule) ย้อมติดสีชมพู-ส้มจ านวนมากและตรง
กลางต่อมไม่มี lumen  (ภาพที่ 2 E-F, 3B-F) ซึ่งคล้ายกับเขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น I. beddomei [5] I. glutinosus [7] และ S. annulatus 
[17] ในงานวิจัยอื่นๆ ได้เรียกช่ือต่อมแกรนูลาแตกต่างกันออกไป เช่น ต่อมพิษ (poison gland) [10] หรือต่อมซีรัส (serous gland) [3] 
อย่างไรก็ตาม สารที่สร้างขึ้นมีลักษณะคล้ายกันคืออยู่ในแกรนูล [14] ส าหรับแกรนูลที่สร้างจากต่อมแกรนูลาในผิวหนังของเขยีดงูเกาะ

เต่ามีรูปแบบการหลั่งสารแบบ merocrine คล้ายกับเขียดงู I. beddomei [5] และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอื่นๆ เช่น O. angrensis O. 
humilis และ S. hayii [13] โดยจากงานวิจัยในเขียดงู I. beddomei พบว่าแกรนูลประ กอบด้วยสารที่เป็นกรดไขมัน แอลกอฮอล์ สเตีย
รอยด์ ไฮโดรคาร์บอน เทอร์พีน แอลดีไฮด์ เป็นต้น ซึ่งมีหน้าที่ช่วยก าจัดเช้ือโรค ปกป้องผิวจากจุลินทรีย์ ปกป้องตัวเองจากผู้ล่าและยัง
ช่วยให้ผิวหนังมีความชุ่มช้ืน [5] นอกจากน้ีในงานวิจัยของ Clarke (1997) กล่าวว่าสารที่สร้างจากต่อมชนิดนีอ้าจใช้ในการสื่อสารและ
ป้องกันตัวเองจากผู้ล่า ขณะทีง่านวิจัยของ Meira da Silva และคณะ (2017) กล่าวว่า สารที่หลั่งออกมาเป็นไขมัน ซึ่งไม่รวมตัวกับน้ า
และช่วยเพิ่มความลื่น ท าให้ผิวหนังลดการสูญเสียน้ าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม ต่อมแกรนูลาที่พบใน
ผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่ามีลักษณะและต าแหน่งเหมือนกับที่พบในเขียดงูและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกชนิดอื่นๆ สันนิษฐานได้ว่าอาจ
ท าหน้าที่คล้ายกัน แต่ในอนาคตควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารที่สร้างจากต่อมชนิดนี้เพื่อระบุหน้าที่ท่ีจ าเพาะมากขึ้น 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่าออกเป็น 5 ส่วนตลอดความยาวล าตัว, ส่วนที่1: ส่วนหวั, สว่นที่ 2: ส่วนต่อจากหวั,  

 ส่วนที่ 3: ส่วนตอ่จากสว่นที่ 2 จนถงึช่วงกลางล าตัว, ส่วนที่ 4: ส่วนต่อจากสว่นที่ 3 จนถึงก่อนปลายล าตัว, ส่วนที่ 5: ส่วน   
 ปลายสดุของล าตัว  
จากการแบ่งช่วงล าตัวจากส่วนหัวไปทางส่วนท้ายล าตัวเพื่อศึกษาความแตกต่างของผิวหนังในแต่ละช่วงล าตัวของเขียดงูเกาะ

เต่า โดยแบ่งออกเป็นบริเวณดังนี้ ส่วนที่ 1 (ส่วนหัว) ส่วนที่ 2 (ส่วนต่อจากหัว) ส่วนที่ 3 (ส่วนต่อจากส่วนที่ 2 จนถึงช่วงกลางล าตัว) 
ส่วนที่ 4 (ส่วนต่อจากส่วนที่ 3 จนถึงก่อนปลายล าตัว) และส่วนที่ 5 (ส่วนปลายสุดของล าตัว) (ภาพที่ 1) พบว่า บริเวณส่วนที่ 1 ผิวหนัง
ประกอบด้วยต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และ 2 จ านวนมาก โดยที่ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 มีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3A) แต่ไม่พบต่อมแกรนูลา ซึ่ง
คล้ายกับเขียดงู S. annulatus [10] ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า การพบต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และ 2 ในผิวหนังส่วนที่ 1 มีส่วนช่วยในการใช้ส่วน
หัวขุดดินโดยท าให้ดินมีความนุ่มและท าให้เขียดงูสามารถเคลื่อนที่ไปในดินได้ง่ายขึ้นคล้ายกับเขียดงู S. annulatus [10] ถัดมาคือส่วน
ที่ 2 พบว่า มีต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และ 2 มากเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างจากส่วนที ่1 คือ ต่อมมิวคัสมีจ านวนลดลงและมีขนาดเล็กลงและ
เริ่มพบต่อมแกรนูลาขนาดเล็กแต่มีจ านวนน้อย (ภาพท่ี 3B) คล้ายกับเขียดงู S. annulatus [10] ส าหรับส่วนท่ี 3 พบว่า ผิวหนัง
ประกอบด้วยต่อมมิวคัสทั้ง 2 ชนิดและต่อมแกรนูลา อย่างไรก็ตาม ต่อมมิวคัสทั้ง 2 ชนิดมีจ านวนลดลงและมีขนาดเล็กลง ส่วนต่อม
แกรนูลาเริ่มมีขนาดใหญ่และจ านวนมากขึ้น (ภาพที่ 3C) ถัดมาคือส่วนที่ 4 พบว่าต่อมแกรนูลามีจ านวนมากและมีขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่ม
มีการจัดเรียงตัวของต่อมเป็น 2 ช้ัน (ภาพที่ 3D-E) ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ 5 ประกอบด้วยต่อมแกรนูลาที่มีขนาดใหญ่จ านวนมากอย่าง
เห็นได้ชัดและมีต่อมมิวคัสทั้ง 2 ชนิดน้อยและขนาดเล็ก (ภาพที่ 3F) ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับเขียดงู S. annulatus [10] โดยผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า การที่พบต่อมมิวคัสที่มีขนาดใหญ่และจ านวนมากในบริเวณส่วนที่ 1 และ 2 บ่งบอกถึงหน้าที่ในการสร้างเมือกปริมาณ
มากเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ไปในดิน โดยใช้เมือกที่บริเวณส่วนหัวและส่วนต่อจากส่วนหัวรวมถึงเมือกที่สร้างจากความยาว 1 ใน 3 ของ
ล าตัวในการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ ดังนั้นต่อมมิวคัสในผิวหนังส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 จึงมีขนาดเล็กและมีจ านวนน้อย
นัน่เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในเขียดงู S. annulatus [10] ส่วนต่อมแกรนูลาที่เริ่มพบในผิวหนังส่วนที่ 2 ซึ่งมีจ านวนและขนาดใหญ่
ขึ้นจากผิวหนังส่วนที่ 2 ไปยังผิวหนังส่วนที่ 5 นั้น สันนิษฐานได้ว่า สารที่สร้างมีส่วนช่วยในประโยชน์ท่ีกล่าวข้างต้นและยังช่วยป้องกัน
ตัวจากศัตรูที่มาจากทางด้านหลังอีกด้วย ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้บ่งบอกได้ว่า ผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่าในแต่ละบริเวณของล าตัว มี
หน้าที่และการหลั่งสารในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อจุดมุงหมายที่แตกต่างกันสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตในธรรมชาติ 
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสรา้งทางจลุกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขยีดงูเกาะเตา่, BM: basement membrane, BV: blood vessel,  
            CF: collagen fiber, D: dermis, DG: duct of gland, DS: dermal scale, E: epidermis, FC: fibroblast cell, GG:   
            granular gland, G: granule, K: keratin, L: lumen, LCT: loose connective tissue, MGI: type I mucous gland, MGII:  
            Type II mucous gland, M: melanin, N: nucleus, SP: scale pocket (A-F: H&E)   

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่ามี 2 ช้ัน ได้แก่ผิวหนังช้ันนอกและช้ันหนังแท้ โดยผิวหนังช้ันนอกมีเครา
ตินปกคลุม ช้ันผิวหนังแท้ประกอบด้วยเกล็ดชนิด dermal scale และพบต่อม 2 ชนิด ได้แก่ ต่อมมิวคัสและต่อมแกรนูลา โดยต่อม
มิวคัสแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ซึ่งตลอดความยาวล าตัวพบความแตกตา่งของจ านวนและขนาด
ของต่อมแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยลักษณะดังกล่าวทั้งหมดของเขียดงูเกาะเต่าเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆและงานวิจัยครั้งนี้สามารถ
อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของเขียดงูได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของเขียดงูเพื่อน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรวมถึง
สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการย้อมสีเพื่อศึกษาสารที่สร้างจากต่อมทั้ง 3 ชนิดว่าเป็นสาร
ชนิดใดเพื่อระบุหน้าที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสรา้งทางจลุกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขยีดงูเกาะเตา่, BM: basement membrane, BV: blood vessel,  
            CF: collagen fiber, D: dermis, DG: duct of gland, DS: dermal scale, E: epidermis, FC: fibroblast cell, GG:   
            granular gland, G: granule, K: keratin, L: lumen, LCT: loose connective tissue, MGI: type I mucous gland, MGII:  
            Type II mucous gland, M: melanin, N: nucleus, SP: scale pocket (A-F: H&E)   

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่ามี 2 ช้ัน ได้แก่ผิวหนังช้ันนอกและช้ันหนังแท้ โดยผิวหนังช้ันนอกมีเครา
ตินปกคลุม ช้ันผิวหนังแท้ประกอบด้วยเกล็ดชนิด dermal scale และพบต่อม 2 ชนิด ได้แก่ ต่อมมิวคัสและต่อมแกรนูลา โดยต่อม
มิวคัสแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ซึ่งตลอดความยาวล าตัวพบความแตกต่างของจ านวนและขนาด
ของต่อมแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยลักษณะดังกล่าวทั้งหมดของเขียดงูเกาะเต่าเหมือนกับเขียดงูชนิดอื่นๆและงานวิจัยครั้งนี้สามารถ
อธิบายลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของเขียดงูได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของเขียดงูเพื่อน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรวมถึง
สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการย้อมสีเพื่อศึกษาสารที่สร้างจากต่อมทั้ง 3 ชนิดว่าเป็นสาร
ชนิดใดเพื่อระบุหน้าที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงโครงสรา้งทางจลุกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขยีดงูเกาะเตา่โดยเรยีงล าดับจากส่วนที่ 1 -5 ตามความยาวของล าตัว:  
            A: ส่วนที่ 1, B: ส่วนที ่2, C: ส่วนที ่3, D-E: ส่วนที ่4 และ F: ส่วนที่ 5, B: bone, BM: basement membrane, BV: blood  
            vessel, CF: collagen fiber, D: dermis, Dg: duct of gland, DS: dermal scale, E: epidermis, GG: granular gland, K:  
            keratin, L: lumen, LCT: loose connective tissue, M: muscle, MGI: type I mucous gland, MGII, type II mucous           
            gland, N: nucleus, (A-F: H&E)   
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บทคัดย่อ 
ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับจุลกายวิภาค

ของอัณฑะของตุ๊กแกบ้านยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของ
ตุ๊กแกบ้าน โดยการจับตุ๊กแกบ้านจ านวน 5 ตัว จากอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 
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เซลล์อสุจิ ส าหรับผลทางจุลกายวิภาคผ่านกระบวนการทางมิญชวิทยาพบว่า อัณฑะถูกล้อมรอบด้วยทูนิกาแอลบูจิเนียซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แทรกตัวเข้าไปในอัณฑะ ภายในอัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้าง เซลล์อสุจิจ านวนมากและระหว่างหลอดสร้าง
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Histological structure of the testes of Tokay gecko, Gekko gecko 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
Reptilian Tokay geckos are distributed throughout every parts of Thailand. Currently, information on its 

microanatomy is considered as a data deficiency. Therefore the objective of this study was to monitor the 
microanatomical structures of the testis of the Tokay gecko. Five Tokay geckos were collected from Paphayom 
district, Phatthalung province in September-November, 2021. The microanatomy of its testis was investigated 
via a histological approach. The results showed that its testes was paired oval shaped and connected to the 
male genital duct. The testis was enclosed by tunica albuginea connective tissue. Numerous seminiferous 
tubules were contained inside the testes and have interstitial areas which consist of Leydig’s cell and blood 
vessels, between the seminiferous tubule. The seminiferous tubules are lined with seminiferous epithelium that 
consisted of two cell types, namely, Sertoli cell and various stages of germ cells. Seven stages of the germ cells 
were appeared in seminiferous tubules including primary and secondary spermatogonia, primary and secondary 
spermatocytes, early and late spermatids, and spermatozoa, respectively. The results from this study will 
provide basic knowledge for understanding the microanatomy of the male reproductive organs of Tokay gecko. 
 
Keywords : microanatomy, testis, Gekko gecko   
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บทน า 
ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานเพศผู้ประกอบด้วยอัณฑะ (testis) และท่อล าเลียงน้ าอสุจิ (genital duct) [14] ซึ่งภายในอัณฑะ

มีหลอดสร้างอสุจิ (seminiferous tubule) ที่มีการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ (germ cell) หลายระยะ [8] นอกจากนี้ยังมีเซลล์เลย์ดิก 
(Leydig’s cell) แทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิ ซึ่งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศผู้กระตุ้นการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์และลักษณะทางเพศขั้น
ที่ 2 (secondary sex characteristics) [ [14] ซึ่งลักษณะต่างๆของการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานมีความคล้ายคลึงกับ
นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม [16] ส าหรับเซลล์สืบพันธุ์ที่เจริญอยู่ภายในอัณฑะนั้น ได้มีการศึกษาและแบ่งระยะการเจริญแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละงานวิจัยขึ้นอยู่กับเทคนิคการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยอาศัยความแตกต่างด้านรูปร่าง การย้อมติดสีและลักษณะของโครมา
ทิน (chromatin) ในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์มาเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ซึ่งสามารถแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ได้ดังนี้ สเปอร์มาโทโกเนียมปฐม
ภูมิ  (primary spermatogonium) สเปอร์มาโทโกเนียมทุติยภูมิ  (secondary spermatogonium) สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ  (primary 
spermatocyte) สเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ (secondary spermatocyte) สเปอร์มาทิดระยะเริ่มแรก (early spermatid) สเปอร์มาทิดระยะท้าย 
(late spermatid) และสเปอร์มาโทซัว (spermatozoa) [9] 

ปัจจุบันมีการศึกษาโครงสร้างของอัณฑะของสัตว์จ าพวกกิ้งก่า (lizard) เป็นจ านวนมาก ทั้งการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงส่อง
ผ่าน (light microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) เช่น Podarcis muralis [8] Scincella lateralis [13] 
Sceloporus bicanthalis [9] Aspidoscelis costata [6] Hemidactylus turcicus [14] Mabuya brachypoda [5] และ Leiolepis 
ocellata [11] เป็นต้น 

ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko หรือ Tokay gecko) ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Gekkonidae มีความสามารถในการปรับสีได้ตามสภาพแวดล้อม 
มีล าตัวและหัวขนาดใหญ่สีเทา ตามีสีเหลือง หางยาวและที่ด้านบนของหัว บนหลัง บนหาง บนขาหน้าและขาหลังมีเกล็ดขนาดเล็กรูป
หลายเหลี่ยมกระจายอย่างหนาแน่น บนหลังมีจุดลักษณะกลมสีฟ้าเทาเรียงตัวเป็นแถวพาดขวางลงมาถึงด้านข้างของล าตัวจ านวน 5 หรือ 
6 แถว หางมีแถบสีฟ้าเทากับสีเข้มเรียงสลับกันเป็นปล้อง ด้านท้องและคางสีขาวขุ่นและมีจุดสีส้มเล็กกระจาย [1] ตุ๊กแกบ้านเป็นสัตว์ที่มี
ความส าคัญต่อระบบนิเวศและเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณที่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบตุ๊กแกจ านวนมากในบริเวณที่พบ
แมลงศัตรูพืช เนื่องจากตุ๊กแกบ้านเป็นสัตว์ท่ีกินแมลงเป็นหลัก ถือเป็นการควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้ไม่ให้มากจนเกินไป จากงานวิจัยที่
มีการศึกษาชนิดอาหารของตุ๊กแกบ้านที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า อาหารของตุ๊กแกบ้านส่วน
ใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช ดังนั้น หากประชากรตุ๊กแกลดลงย่อมส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ [1] 

ปัจจุบัน มีการน าตุ๊กแกบ้านมาบริโภคเพื่อเป็นยาบ ารุงก าลังและเป็นยารักษาโรค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี
การท าตุ๊กแกตากแห้งเพื่อส่งขายในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ประชากรตุ๊กแกบ้านลดลงจากอดีตที่ผ่านมา [1] ขณะเดียวกัน ข้อมูลทาง
ชีววิทยาในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ของตุ๊กแกบ้านยังขาดแคลนอยู่และยังไม่มีงานวิจัยทางด้านนี้ ดังนั้น
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วิธีการวิจัย 
เก็บตัวอย่างตุ๊กแกบ้านเพศผู้จากอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ านวน 5 ตัว น า

กลับมาที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพักในกรงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน มีการให้น้ าและอาหาร
อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นน ามาท าสลบโดยใช้โซเดียมเพนโทบาร์บิทัล (sodium pentobarbital) ฉีดเข้าที่ช่องท้อง (peritoneal cavity) 
และผ่าเปิดหน้าท้องศึกษาลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์และแยกอัณฑะมาวัดขนาด หลังจากนั้นน าไปแช่ในสารละลายบูแองส์ (Bouin’s 
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solution) เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดจึงน ามาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟินด้วยเครื่อง automatic tissue processor 
หลังจากนั้นน ามาฝังใน Paraplast Plus® ด้วยเครื่อง embedding center และน าไปตัดให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางหนา 5 ไมโครเมตร (µm) 
ด้วยเคร่ืองโรตารีไมโครโตม (rotary microtome) และย้อมเนื้อเยื่อแผ่นบางด้วยสี Harris’s hematoxylin และ eosin (H&E) [3] 
หลังจากนั้นปิดผนึกเนื้อเยื่อแผ่นบาง น าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์แสงส่องผ่าน บันทึกภาพและวัดขนาดของเซลล์สืบพันธุ์แต่ละระยะ 
(n=15) ด้วยโปรแกรม Image J analysis  

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ตุ๊กแกบ้านทั้ง 5 ตัวมีอัณฑะ 2 ข้างสีขาวครีม วางตัวอยู่ทางด้านท้อง (ventral) เหนือไต (kidney) ด้านข้างของอัณฑะต่อเช่ือม

ด้วยท่อล าเลียงน้ าอสุจิ (ภาพที่ 1) ซึ่งลักษณะนี้คล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าชนิดอื่น เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis [8]  L. 
ocellata [11] Nangura spinosa [10] Topidurus itambere [4] โดยอัณฑะของตุ๊กแกบ้านนทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยข้าง
ซ้ายมีขนาดเฉลี่ย 0.51±0.23 เซนติเมตร และข้างขวามีขนาดเฉลี่ย 0.50±0.11 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การจัดเรียงตัวของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน: K: kidney, MD: male genital duct, T: testis  
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้านพบว่า อัณฑะถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเรียกว่า 

tunica albugenea ซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนี้แทรกเข้าไปในอัณฑะและล้อมรอบหลอดสร้างเซลล์อสุจิ ท าให้บางบริเวณที่ติดกันของหลอด
สร้างเซลล์อสุจิเกิดเป็นพื้นที่แทรก (interstitial area) ซึ่งภายในพบเซลล์เลย์ดิกและหลอดเลือด (ภาพที่ 2A-C)  โดยเซลล์เลย์ดิกเป็นเซลล์
กลม มีนิวเคลียสกลมอยู่กลางเซลล์ ไซโทพลาซึมย้อมติดสีส้ม-ชมพู (ภาพที่ 2A-C)  ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ เช่น 
H. flaviviridis [2] P. muralis [8] L. ocellata [11] และ N. spinosa [10] เซลล์ เลย์ดิกสังเคราะห์ฮอร์ โมนกลุ่ม  ฮอร์ โมนเพศผู้  
(androgen) กระตุ้นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และลักษณะทางเพศต่างๆ ของสัตว์เพศผู้ โดยทั่วไป ในช่วงนอกฤดูผสม
พันธุ์ (non-breeding period) จะพบไขมันซึ่งถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนกลุ่มฮอร์โมนเพศผู้ อยู่ภายในไซโทพลา
ซึมของเซลล์เลย์ดิก ซึ่ง Upadhyay and Guraya (1972) กล่าวว่า ในในไซโทพลาซึมของเซลล์เลย์ดิกประกอบด้วยไขมันฟอสโฟลิพิด 
(phospholipid) ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และคอเลสเตอรอล (cholesterol) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบไขมันสะสมในไซ
โทพลาซึมของเซลล์เลย์ดิก (ภาพที่ 2A-C)  ประกอบกับการพบเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่อยู่ใน lumen ของหลอดสร้างเซลล์อสุจิ (ภาพที่ 2B, 
3A) ดังนั้น สรุปได้ว่า ช่วงเดือนที่เก็บตัวอย่างเป็นเดือนที่ตุ๊กแกบ้านอยู่ในระยะพร้อมที่จะผสมพันธุ ์(breeding period)  

พบเซลล์ 2 ชนิดอยู่ภายในหลอดสร้างตัวอสุจิ ได้แก่ เซลล์สืบพันธุ์ระยะต่าง ๆและเซลล์เซอร์โทลิ (ภาพที่ 3A-G, 4) ซึ่ง
สามารถแบ่งระยะของเซลล์สืบพันธุ์ออกเป็น 7 ระยะ (stage) โดยอาศัยขนาด รูปร่าง การย้อมติดสีของนิวเคลียสและต าแหน่งของเซลล์ที่
อยู่ในหลอดสร้างอสุจิเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ของตุ๊กแกบ้าน ได้แก่ สเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ สเปอร์มาโทโกเนียมทุติย
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ซ้ายมีขนาดเฉลี่ย 0.51±0.23 เซนติเมตร และข้างขวามีขนาดเฉลี่ย 0.50±0.11 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) 
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(phospholipid) ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และคอเลสเตอรอล (cholesterol) อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบไขมันสะสมในไซ
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อยู่ในหลอดสร้างอสุจิเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ของตุ๊กแกบ้าน ได้แก่ สเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ สเปอร์มาโทโกเนียมทุติย

ภูมิ สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ สเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ สเปอร์มาทิดระยะเริ่มแรก สเปอร์มาทิดระยะท้ายและเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่ (ภาพที่ 
3A-G) 

สเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิเป็นเซลล์กลมขนาดใหญ่ นิวเคลียสกลมและเห็นนิวคลีโอลัสได้ชัดเจน มีต าแหน่งอยู่ที่ฐานของหลอด
สร้างเซลล์อสุจิ (ภาพที่ 3A-B) โดยมีขนาดเฉลี่ย 11.50±0.54 ไมโครเมตร เซลล์สืบพันธุ์ระยะต่อมาคือ สเปอร์มาโทโกเนียมทุติยภูมิ เป็น
เซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิส (mitosis) ของสเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ เซลล์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าสเปอร์มาโทโกเนียมปฐม
ภูมิเล็กน้อย โดยมีขนาดเฉลี่ย 12.34±0.19 ไมโครเมตร ต าแหน่งของเซลล์อยู่ใกล้กับฐานเช่นเดียวกับสเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ รูปร่าง
และนิวเคลียสกลมมากกว่าสเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ (ภาพที่ 3C) ซึ่งลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์ท้ัง 2 ระยะนี้เหมือนกับสัตว์จ าพวกกิ้งก่า
ชนิดต่างๆ เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis [8] L. ocellata [11] และ N. spinosa [10] และ T. itambere [4]  รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน
ชนิดอื่นๆ [12] 

สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิมีความแตกต่างกันในส่วนโครมาทินที่อยู่ในนิวเคลียส ซึ่งมีการขดของโครมาทินในระดับที่แตกต่างกัน
ตามระยะของการแบ่งเซลล์ระยะโพรเฟส-1 (prophase I) ซึ่งแต่ละเซลล์เล็กกว่าสเปอร์มาโทโกเนียมทุติยภูมิ โดยมีขนาดเฉลี่ย 
11.78±1.34 ไมโครเมตร นอกจากนี้พบว่า นิวเคลียสกลม ติดสีด่างของสี hematoxylin แตกต่างกัน ต าแหน่งของเซลล์พบอยู่ใกล้กับ 
lumen มากกว่าเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมทั้ง 2 ระยะ (ภาพที่ 3D) ต่อมาเป็นเซลล์สืบพันธุ์ระยะสเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ ซึ่งเกิดจากการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส-1 (meiosis I) ท าให้เซลล์มีขนาดเล็กมากกว่าเซลล์สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ (8.06±0.75 ไมโครเมตร) เซลล์มี
นิวเคลียสกลม ติดสีด่างเข้ม เน่ืองจากมีการขดตัวของโครมาทินแน่นมากขึ้น ต าแหน่งของเซลล์อยู่ใกล้กับ lumen มากขึ้น (ภาพที่ 3E) 
เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งกา่ชนิดอื่นๆ เช่น H. flaviviridis [2] L. ocellata [11] รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ [12] 

เซลล์สืบพันธุ์ระยะต่อมาคือ สเปอร์มาทิดระยะเริ่มแรก เป็นเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II จึงท าให้ขนาดของเซลล์
และนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากกว่าสเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ  (5.31±0.08 ไมโครเมตร) เซลล์มีรูปร่างและนิวเคลียสกลม ติดสีด่างเข้มและ
พบจ านวนมากอยู่ใกล้กับ lumen (ภาพที่ 3F) ต่อมาเป็นเซลล์ระยะสเปอร์มาทิดระยะท้าย เกิดจากกระบวนการสเปอร์มิโอเจเนซิส 
(spermiogenesis) ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์และรูปร่างของนิวเคลียส การเกิดแฟลเจลลัม 
(flagellum) การเกิดอะโครโซม (acrosome) และการก าจัดไซโทพลาซึมส่วนเกิน ดังนั้น เซลล์สเปอร์มาทิดระยะท้ายจึงมีรูปร่างคล้ายกับ
เซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่ คือ ประกอบด้วย ส่วนหัว (head) ล าตัว (body) และหาง (tail) มีนิวเคลียสเป็นทรงกระบอก (cylindrical shape) 
ติดสีด่างเข้ม โดยส่วนหัวฝังอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์เซอร์โทลิและส่วนหางช้ีไปทาง lumen ส่วนต าแหน่งของเซลล์อยู่ติดกับ lumen 
(ภาพที่ 3G) 

ตัวอสุจิเป็นเซลล์ระยะสุดท้าย มีความแตกต่างจากสเปอร์มาทิดระยะท้าย กล่าวคือ  นิวเคลียสย้อมติดสีด่างเข้มมากกว่า 
(ภาพที่ 3F) นอกจากน้ีพบว่า เซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่บางเซลล์ลอยอยู่ใน lumen ซึ่งจะถูกล าเลียงไปนอกอัณฑะ (ภาพที่ 3F) เซลล์อสุจิที่
เจริญเต็มที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกเรียว (ภาพที่ 3G) เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าชนิดอื่นๆ เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis 
[8] L. ocellata [11] และT. itambere [14] แต่ต่างจาก N. spinosa ที่ส่วนหัวของเซลล์อสุจิมีอัตราส่วนของความกว้างมากกว่าความยาว 
[10] จากการสังเกตพบว่า การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ของตุ๊กแกบ้านมีการเจริญจากส่วนฐานของหลอดสร้างเซลล์อสุจิไปสู่ lumen (ภาพที่ 
2A) ซึ่งการเจริญลักษณะนี้เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าชนิดอื่นๆ เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis [8] L. ocellata [11] และ 
N. spinosa [10] รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆด้วย [12] 

ส าหรับเซลล์เซอโทลิที่พบที่ฐานของหลอดสร้างเซลล์อสุจิของตุ๊กแกบ้าน เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสใหญ่ รูปร่างกลมหรือรูปร่างไม่
แน่นอนหรือสามเหลี่ยม ภายในนิวเคลียสเห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน ไซโทพลาซึมติดสีชมพู-ส้ม ซึ่งไม่สามารถระบุขอบเขตของเซลล์ได้แน่ชัด  
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊แกบ้าน: BM: basement membrane, BV: blood vessel, L: lumen,  
            LC: Leydig’s cell, MD: male genital duct, N: nucleus, IA: interstitial area, SE: seminiferous epithelium, ST:   
            seminiferous tubule, Sz: spermatozoa, T: testis, TA: tunica albuginae (A-C: H&E) 
เพราะไซโทพลาซึมของเซลล์เซอโทลิล้อมรอบเซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆไว้และส่วนหัวของสเปอร์มาทิดระยะท้ายและเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่
จะฝังอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์เซอร์โทลิ (ภาพที่ 4) เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าชนิดอื่นๆ เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis 
[8] L. ocellata [11] และT. itambere [14]  ซึ่งหน้าที่ของเซลล์เซอโทลินั้น คือ ช่วยค้ าจุน ให้อาหารแก่เซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆ ก าจัดไซ
โทพลาซึมส่วนเกินออกจากเซลล์อสุจิ เป็นต้น [15]  ซึ่ง [4]  กล่าวว่า สารท่ีสร้างมาจากเซลล์เซอโทลิเป็นสารจ าพวกไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) และไกลโคเจน (glycogen) ซึ่งเป็นสารอาหารส าหรับเซลล์สืบพันธุ์ ดังนั้น จึงพบว่าส่วนหัวของเซลล์สเปอร์มาทิดระยะ
ท้ายและเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่ฝังอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์เซอร์โทลินั่นเอง  

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน พบว่า อัณฑะทั้ง 2 ข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน ภายในอัณฑะ

ประกอบด้วย หลอดสร้างเซลล์อสุจิและ interstitial area ซึ่งบริเวณนี้พบหลอดเลือดและเซลล์เลย์ดิกจ านวนมาก ส่วนภายในหลอดสร้าง
เซลล์อสุจิพบเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์เซอร์โทลิและเซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆ ส าหรับเซลล์เซอร์โทลิพบที่ฐานของหลอดสร้างอสุจิและมี
ขอบเขตของเซลล์ไม่ชัดเจน ขณะที่เซลล์สืบพันธุ์แบ่งออกเป็น 7 ระยะ ได้แก่ สเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ สเปอร์มาโทโกเนียมทุติยภูมิ 
สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ สเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ สเปอร์มาทิดระยะเริ่มแรก สเปอร์มาทิดระยะท้ายและสเปอร์มาโทซัว ซึ่งลักษณะทั้งหมด
ของอัณฑะของตุ๊กแกบ้านมีความคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เดือนที่เก็บตัวอย่างมีเซลล์
สเปอร์มาโทซัวอยู่ในอัณฑะ จึงสรุปเพิ่มเติมได้ว่า ตุ๊กแกบ้านมีการผสมพันธุ์และฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย จากผลการศึกษา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอื่นๆได้ เช่น งานวิจัยทางสรีรวิทยา นิเวศวิทยา รวมถึงอาจน าความรู้ส่วนนี้ไปต่อยอดเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงตุ๊กแกบ้านได้ 
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊แกบ้าน: BM: basement membrane, BV: blood vessel, L: lumen,  
            LC: Leydig’s cell, MD: male genital duct, N: nucleus, IA: interstitial area, SE: seminiferous epithelium, ST:   
            seminiferous tubule, Sz: spermatozoa, T: testis, TA: tunica albuginae (A-C: H&E) 
เพราะไซโทพลาซึมของเซลล์เซอโทลิล้อมรอบเซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆไว้และส่วนหัวของสเปอร์มาทิดระยะท้ายและเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่
จะฝังอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์เซอร์โทลิ (ภาพที่ 4) เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกกิ้งก่าชนิดอื่นๆ เช่น H. flaviviridis [2] P. muralis 
[8] L. ocellata [11] และT. itambere [14]  ซึ่งหน้าที่ของเซลล์เซอโทลินั้น คือ ช่วยค้ าจุน ให้อาหารแก่เซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆ ก าจัดไซ
โทพลาซึมส่วนเกินออกจากเซลล์อสุจิ เป็นต้น [15]  ซึ่ง [4]  กล่าวว่า สารที่สร้างมาจากเซลล์เซอโทลิเป็นสารจ าพวกไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) และไกลโคเจน (glycogen) ซึ่งเป็นสารอาหารส าหรับเซลล์สืบพันธุ์ ดังนั้น จึงพบว่าส่วนหัวของเซลล์สเปอร์มาทิดระยะ
ท้ายและเซลล์อสุจิที่เจริญเต็มที่ฝังอยู่ในไซโทพลาซึมของเซลล์เซอร์โทลินั่นเอง  

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน พบว่า อัณฑะทั้ง 2 ข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน ภายในอัณฑะ

ประกอบด้วย หลอดสร้างเซลล์อสุจิและ interstitial area ซึ่งบริเวณนี้พบหลอดเลือดและเซลล์เลย์ดิกจ านวนมาก ส่วนภายในหลอดสร้าง
เซลล์อสุจิพบเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์เซอร์โทลิและเซลล์สืบพันธุ์ระยะต่างๆ ส าหรับเซลล์เซอร์โทลิพบที่ฐานของหลอดสร้างอสุจิและมี
ขอบเขตของเซลล์ไม่ชัดเจน ขณะที่เซลล์สืบพันธุ์แบ่งออกเป็น 7 ระยะ ได้แก่ สเปอร์มาโทโกเนียมปฐมภูมิ สเปอร์มาโทโกเนียมทุติยภูมิ 
สเปอร์มาโทไซต์ปฐมภูมิ สเปอร์มาโทไซต์ทุติยภูมิ สเปอร์มาทิดระยะเริ่มแรก สเปอร์มาทิดระยะท้ายและสเปอร์มาโทซัว ซึ่งลักษณะทั้งหมด
ของอัณฑะของตุ๊กแกบ้านมีความคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เดือนที่เก็บตัวอย่างมีเซลล์
สเปอร์มาโทซัวอยู่ในอัณฑะ จึงสรุปเพิ่มเติมได้ว่า ตุ๊กแกบ้านมีการผสมพันธุ์และฤดูผสมพันธุ์ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย จากผลการศึกษา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอื่นๆได้ เช่น งานวิจัยทางสรีรวิทยา นิเวศวิทยา รวมถึงอาจน าความรู้ส่วนนี้ไปต่อยอดเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงตุ๊กแกบ้านได้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 A: แสดงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน, B: primary spermatogonium (Psg), C: secondary  
            spermatogonium (Ssg), D: primary spermatocyte (Psc), E: secondary spermatocyte (Ssc), F: early spermatid  
            (Est), G: late spermatid (Lst) และ spermatozoa (Sz), IA: interstitial area, BM: basement membrane, IA: interstitial  
            area, L: lumen, SE: seminiferous epithelium (A-G: H&E) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดง Sertoli cell (H&E) 
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แนวทางการจดัการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร อำเภอหาดสำราญ 
จังหวัดตรัง 

จันจิรา ขันเงิน1  ปริชาติ ดิษฐกิจ2  และจรรยา สงิห์คำ2 

บทคัดย่อ 

อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีพื้นที่การปลูกแตงโม จำนวน 775 ไร่ การจัดการการผลิตแตงโมให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารเคมีนั้น เกษตรกรยังผลิตแตงโมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแตงโมปลอดภัย ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพของอาหารที่บริโภคมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการการผลิตแตงโม ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และแนวทางการจัดการการผลิตแตงโม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเลือกเกษตรกรผู้
ปลูกแตงโมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ปี 2563 จำนวน 40 ราย 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม พบว่า  การจัดการการผลิตแตงโมของเกษตรกร  พื้นที่ผลิตแตงโมของ
เกษตรกร เป็นพื้นที่ดอน (90%) ดินร่วนปนทราย (42.5) เกษตรกร 97.5 % ปลูกแตงโมพันธุ์เมญ่า  ให้น้ำแตงโมแบบระบบน้ำหยด 
(92.5%) เกษตรกรทั้งหมดให้ปุ๋ยเคมีในอัตราเฉลี่ย 68.20 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเวลาที่ให้เฉลี่ย 4.79 ครั้ง โดยใช้วิธีการหว่าน(50%) 
เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในประเด็นเรื่อง การขนย้ายผลผลิต
ต้องระมัดระวังไม่ทำให้ผลผลิตบอบช้ำเสียหาย รองลงมาร้อยละ 97.5 การปฏิบัติทางการเกษตร คือการทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด การใช้วัตถุอันตราย สถานที่เก็บอุปกรณ์  พื้นที่ปลูก แหล่งน้ำส่วนปัญหาของเกษตรกรใน
การผลิตแตงโม ได้แก่ ปัจจัยการผลิต พื้นที่ปลูก  แหล่งน้ำ และราคา เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงตลาด สำหรับแนวทางการจัดการการผลิตแตงโม หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แตงโมในพื้นที่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ทำใหเ้กษตรกรสามารถผลิตแตงโมได้คุณภาพและปลอดภัยถูกใจผู้บริโภค 
คำสำคัญ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ีแตงโมพันธุ์เมญ่า การจัดการการผลติ 
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Management guidelines for watermelon production according to the standards of good 

agricultural practices for farmers. Hat Samran District, Trang Province 
Chanchira Khanngoen1 Parichart Distakit2 and Janya Singkham2 

Abstract 

Hat Samran District, Trang Province has a watermelon growing area of 775 rai. Management of watermelon 
production to ensure quality and safety from chemicals Farmers also produce watermelons that do not meet 
the standards. Therefore, farmers should be encouraged to produce safe watermelons. according to good 
agricultural practice standards because nowadays consumers pay more attention to health the quality of food 
consumed more with purpose to study the management of watermelon production problems and needs of 
farmers and management guidelines for watermelon production according to the standards of good agricultural 
practices of watermelon farmers. It is a quantitative and qualitative research. by selecting watermelon growers 
who participate in the project to strengthen and develop the production of safe products to generate income 
for 40 farmers in 2020 and their stakeholders Using questionnaires and group discussions, it was found that 
farmers' management of watermelon production Farmer's watermelon production area The area is upland (90%), 
sandy loam (42.5), 97.5% farmers planted Maya watermelons. Watering watermelons by drip irrigation (92.5%). 
All farmers applied chemical fertilizers at an average rate of 68.20 kg/rai. Average duration of 4.79 times using 
the sowing method (50%). All farmers had knowledge of watermelon production in accordance with good 
agricultural practice standards. on the subject Handling the produce must be careful not to damage the produce. 
followed by 97.5 percent agricultural practices is farming for quality produce Safe according to specified 
standards use of hazardous substances Equipment storage place, planting area, water source. The problem of 
farmers in watermelon production are production factors, planting area, water source and price. Farmers want 
government agencies to transfer knowledge of technology to reduce production costs. productivity Marketing 
and Market Linking. for management guidelines for watermelon production Government agencies promote and 
publicize watermelons in the area. There are relevant agencies to provide advice and mentor to farmers in 
applying for certification of good agricultural practice standards. This allows farmers to produce quality and safe 
watermelons that are pleasing to consumers. 

Keywords: Good Agricultural Practices Standards, Maya Watermelon, production management 
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บทนำ 

แตงโม เป็นพืชวงศ์เดียวกับแคนตาลูปและฟัก แตงโมเป็นพืชล้มลุก เป็นเถา อายุสั้น เถาจะเลื้อยไปตามพื้นดิน เถามีขน
อ่อนปกคลุม ผลมีลักษณะเป็นทรงกลมและทรงยาวรี เปลือกแข็ง เปลือกจะมีทั้งสีเขียวและสีเหลือง ในเนื้อแตงโมจะมีเมล็ดสีดำ
แทรกอยู่ แตงโมมีคุณสมบัติ ช่วยลดอาการคอแห้ง เป็นไข้ รวมไปถึงบรรเทา อาการเจ็บปวดของแผลในปาก หากนำเปลือกของ
แตงโมไปต้มจนเดือดแล้วเติมน้ำตาลทรายเข้าไป นำมาดื่มจะช่วยในการป้องกันอาการเจ็บคอ และสามารถนำมาทำเป็นน้ำผลไม้ 
หรือรับประทานสดๆ ก็อร่อย แถมยังทำเป็นอาหารได้อีกด้วย (แก้วมณี อุทิรัมย์ และคณะ, 2564) แตงโมถือเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่
สำคัญชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้า แตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากปลูกได้ทั่วทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย (ภาณุกูล พิมศร และคณะ, 2559)  

อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีพื้นที่การปลูกแตงโม จำนวน 775 ไร่ ซึ่งปลูกแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน 
ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ผลผลิตเฉลี่ยแตงโมของอำเภอหาดสำราญ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่รอบการผลิต   การผลิตแตงโมของเกษตรกร
ใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิม ซึ่งมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีปริมาณมาก เนื่องจากการเกิดโรคและแมลง (พีรดา แซ่เตี้ยว และคณะ, 2556)         
ขาดการจัดการการผลิตแตงโมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี แต่ด้วยปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ และ
คุณภาพของอาหารที่บริโภคมากขึ้น (นงลักษณ์ โคตรสมบัติ, 2558) ทำให้หน่วยงานรัฐส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแตงโมปลอดภัย 
ตามระบบการจัดการคุณภาพหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของสารเคมีตกค้าง 
ศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน  

มาตรฐานหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มีประโยชน์โดยช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และผลิตพืชอย่างมีระบบ ทำให้
ลดต้นทุนการผลิต และป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี  ได้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี เชื้อโรค และ 
ศัตรูพืช เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้การรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเป็นที่ยอมรับ ผลผลิตมีคุณภาพ 
ผู้บริโภคมั่นใจ เกษตรกรและผู้ซื้อได้บริโภคแตงโมที่ปลอดภัย มีคุณภาพดี ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีรายได้จากการขายแตงโม
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาการผลิตสินค้าปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปี 2563 จำนวน 40 ราย โดยใช้ประชากรทั้งหมด และการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการผลิตแตงโม ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูก
แตงโม จำนวน 5 ราย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จำนวน 1 ราย และนักวิชาการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร จำนวน 1 ราย และผู้รับซือ้แตงโม จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย  

2. เครื่องมือวิจัย  
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรผู้ผลิตแตงโม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จำนวน 40 

ราย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่การผลิตแตงโม ลักษณะการถือครองที่ดิน ประสบการณ์ในการผลิตแตงโม การอบรม
เกี่ยวกับการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนแรงงานในครัวเรือนที่ผลิต
แตงโม แหล่งความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการการผลิตแตงโม   รายได้จากภาคการเกษตร รายได้จากการจำหน่ายแตงโม รายได้
นอกเหนือจากภาคการเกษตร สภาพหนี้สิน ต้นทุนการผลิตแตงโม แหล่งเงินทุน  

ตอนที่ 2 การจัดการการผลิตแตงโม ประกอบด้วย สภาพพื้นที่และการเตรียมพื้นที่ เมล็ดพันธุ์และการเตรียมต้น
กล้า การดูแลและการจัดการแปลงผลิต การดูแลพิเศษ การเก็บเกี่ยว การจัดจำหน่าย การจดบันทึกการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้คำถามแบบ
ปลายปิดเป็นการเลือกตอบปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ  

ตอนที่ 3 ความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ประกอบด้วย 
ทัศนคติต่อการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ ด้านการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านการจำหน่ายและการตลาดผลผลิตแตงโมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตแตงโมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และความรู้การผลิตแตงโมมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี เป็นการประเมินความรู้เกษตรกรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ คำถาม  เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการแหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล  และการจด
บันทึก จำนวน 20 ข้อ 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกร และแนวทางการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   

3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการพรรณนา และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 1.1 ข้อมูลสภาพทางสังคม  พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 80  เป็นเพศชาย อายุ 48 ปีขึ้นไป  มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน  
ร้อยละ 65 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.5  และร้อยละ 37.5 มีประสบการณ์การผลิตแตงโม มากกว่า 10 ปี   

1.2  ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 45 มีรายได้จากการจำหน่ายแตงโมเฉลี่ย 73,000 บาทต่อปี    
ต้นทุนการปลูกแตงโมต่อไร่ มากกว่า 10,000 บาท แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นของตนเองและกู้ยืมกับ ธ.ก.ส.มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558)  พบว่า เกษตรกร ผู้ปลูกแตงโม มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 11.20 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย ต่อรอบการ
ผลิต 218,623.20 บาท มีต้นทุนเฉลี่ยต่อรอบการผลิต 125,036.20 บาท ผลสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 
พบว่า รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครพนม คือ 62,435 บาทต่อคนต่อปี จึงเห็นว่ารายได้ต่อรอบการผลิตแตงโมของเกษตร
มีค่าเฉลี่ยสูง กว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครพนมถึง 3.5  เท่า  

2.  การจัดการการผลิตแตงโมของเกษตรกร  
 การจัดการการผลิตแตงโมของเกษตรกร ประกอบด้วย ด้านสภาพพื้นที่และการเตรียมพื้นที่ ด้านเมล็ดพันธุ์  ด้านการผลิต 
ด้านการดูแลและการจัดการแปลง  ด้านการดูแลพิเศษ ด้านการเก็บเกี่ยว ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการจัดจำหน่าย 
และด้านการจดบันทึกการปฏิบัติงาน  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 การจัดการการผลิตแตงโมของเกษตรกร 
                                                                                                                           N=40                                                                                                                      

การจัดการการผลิตแตงโม  จำนวน  (คน) ร้อยละ 

1. ด้านสภาพพื้นที่และการเตรียมพื้นที่   

พื้นทีด่อน 36 90.0 

ดินร่วนปนทราย 
การปลูกพืชหมุนเวียน 

17 
27 

42.5 
67.5 

2. ด้านเมล็ดพันธุ์       
พันธุ์เมญ่า 39 97.5 

เมล็ดพันธุ์จากร้านค้าการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ถูกต้อง 39 97.5 

3. ด้านการผลิต      
แช่เมล็ดในน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง 31 77.5 
ย้ายต้นกล้าที่มีอายุ 10-12 วัน หรือมีใบจริง 3 ใบลงปลูก 
ต้นกล้าปลูก 1 ต้น ต่อ 1หลุม 
ย้ายต้นกล้าปลูกในแปลงช่วงเวลาเย็น 

22 
35 
32 

55.0 
87.5 
80.0  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1208

4. ด้านการดูแลและการจัดการแปลง     
ระบบน้ำแบบน้ำหยด 37 92.5 

ใส่ปุ๋ยเคมีโดยการหว่าน 40 100.0 

กำจัดวัชพืชโดยพ่นสารเคมี 24 60.0 

ตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม ทุก 1-3 วัน 38 95.0 

5.ด้านการดูแลพิเศษ 
  

จัดเถาแตงโมให้เลื้อยไปทางเดียวกัน 40 100.0 
ช่วยผสมเกสรแตงโม 39 97.5 
เด็ดแตงโมผลแรกทิ้ง 39 97.5 

6. ด้านการเก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยวแตงโม หลังผสมเกสรประมาณ 28-30 วัน 39 97.5 

ตรวจสอบคุณภาพแตงโมก่อนเก็บเกี่ยว 37 92.5 

7. ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   

สถานที่พักแตงโมไม่อยู่บริเวณเดียวกับที่เก็บสารเคมี 32 80.0 

ขนย้ายแตงโมไม่ให้บอบช้ำ เสียหาย 40 100.0 

การคัดแยกแตงโมที่มีตำหนิ 39 97.5 

การคัดแยกแตงโมที่มีคุณภาพ 39 97.5 

ทำความสะอาดแตงโมก่อนส่งจำหน่าย 36 90.0 
อุปกรณ์ ภาชนะที่สัมผัสแตงโมไม่มีการปนเปื้อน 35 87.5 

8. ด้านการจัดจำหน่าย    

ขายให้กับพ่อค้าทีมารับซื้อในหมู่บ้าน          27             67.5  

ขายเหมาสวน         15            37.5  

ขายผู้บริโภคโดยตรง          6             15.0  

จำหน่ายโดยต่างคนต่างขาย         38            95.0  

9. ด้านการจดบันทึกการปฏิบัติงาน    

บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร         24          60.0  

บันทึกข้อมูลด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต         34          85.0  
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4. ด้านการดูแลและการจัดการแปลง     
ระบบน้ำแบบน้ำหยด 37 92.5 

ใส่ปุ๋ยเคมีโดยการหว่าน 40 100.0 

กำจัดวัชพืชโดยพ่นสารเคมี 24 60.0 

ตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม ทุก 1-3 วัน 38 95.0 

5.ด้านการดูแลพิเศษ 
  

จัดเถาแตงโมให้เลื้อยไปทางเดียวกัน 40 100.0 
ช่วยผสมเกสรแตงโม 39 97.5 
เด็ดแตงโมผลแรกทิ้ง 39 97.5 

6. ด้านการเก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยวแตงโม หลังผสมเกสรประมาณ 28-30 วัน 39 97.5 

ตรวจสอบคุณภาพแตงโมก่อนเก็บเกี่ยว 37 92.5 

7. ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   

สถานที่พักแตงโมไม่อยู่บริเวณเดียวกับที่เก็บสารเคมี 32 80.0 

ขนย้ายแตงโมไม่ให้บอบช้ำ เสียหาย 40 100.0 

การคัดแยกแตงโมที่มีตำหนิ 39 97.5 

การคัดแยกแตงโมที่มีคุณภาพ 39 97.5 

ทำความสะอาดแตงโมก่อนส่งจำหน่าย 36 90.0 
อุปกรณ์ ภาชนะที่สัมผัสแตงโมไม่มีการปนเปื้อน 35 87.5 

8. ด้านการจัดจำหน่าย    

ขายให้กับพ่อค้าทีมารับซื้อในหมู่บ้าน          27             67.5  

ขายเหมาสวน         15            37.5  

ขายผู้บริโภคโดยตรง          6             15.0  

จำหน่ายโดยต่างคนต่างขาย         38            95.0  

9. ด้านการจดบันทึกการปฏิบัติงาน    

บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร         24          60.0  

บันทึกข้อมูลด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต         34          85.0  

 
 2.1 ด้านสภาพพื้นที่และการเตรียมพื้นที่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 90 สภาพพื้นที่เป็นที่ดอน ดินร่วนปนทราย  และมีการ
ปลูกหมุนเวียนสลับกับการปลูกแตงโมด้วยการปลูกถั่วฝักยาวหรือพริก  ร้อยละ67.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระ ภาคอุทัย 
(2556)  พบว่า พื้นที่ปลูกจะต้องเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม น้ำไม่ขัง ดินเป็นดินร่วนทราย ระบายน้ำได้ ดี ซึ่งพื้นที่อำเภอหาดสำราญ 
สภาพดินเกิดจากดินทรายเก่า  หรือสันหาดเก่า   สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นมีความลาดชัน  1 – 3  เปอร์เซ็นต์  เป็นดินลึกมากมีการ
ระบายน้ำค่อนข้างมาก น้ำซึมผ่านรวดเร็วเนื้อดินปนเป็นดินทรายหรือดินร่วนหรือดินทราย มีความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5 – 5.5  
สำหรับปลูกข้าว มะพร้าว โกโก้ ปาล์มน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ แตงโม  พืชไร่  พืชผัก (สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ, 2562) 
 2.2 ข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์  พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 97.5 ปลูกแตงโมพันธุ์เมญ่า  และร้อยละ 97.5 ซื้อเมล็ดพันธุ์จาก
ร้านค้าการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง กับกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเลือกใช้พันธุ์แตงโมเมญ่า เนื่องจากมีรสชาติ
หวาน กรอบ ลูกใหญ่ สีแดงเข้ม เป็นที่ต้องการของตลาด 
 2.3 ข้อมูลด้านการผลิต เกษตรกร ร้อยละ 77.5 แช่เมล็ดในน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง ร้อยละ 55.0 ย้ายต้นกล้าที่มีอายุ 10-12 วัน หรือมีใบจริง 
3 ใบลงปลูก และร้อยละ 87.5 ปลูกต้นกล้า 1 ต้น ต่อ 1หลุม สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า การนำ
เมล็ดแช่ใน น้ำอุ่น (40-50 องศาเซลเซียส) นาน 4-6 ชั่วโมงทำความสะอาดโดยการเอาเมือกออกแล้วห่อในผ้าขาวบางบ่มที่อุณหภูมิ 
38 องศาเซลเซียสนาน 2 คืนแล้วนำเมล็ดที่งอกเพาะในถาดเพาะหรือถุงพลาสติกในเรือนเพาะควรรดน้ำให้สม่ำเสมอ ควบคุมเรื่อง
โรคและแมลงที่จะมารบกวน อีกทั้งช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เมล็ดด้วย 
 2.4 ข้อมูลด้านการดูแลและการจัดการแปลง เกษตรกร ร้อยละ 92.5  ให้น้ำโดยวิธีการแบบน้ำหยด  ใส่ปุ๋ยเคมีโดยการ
หว่านร้อยละ 100.0  กำจัดวัชพืชโดยพ่นสารเคมีร้อยละ 60.0 และตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม ทุก 1-3 วัน ร้อยละ 95.0 
สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า เกษตรกรมีการตรวจสอบการระบาดของโรคและแมลง ทุก 1 - 3 วันและ
ตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม  
 2.5 ข้อมูลด้านการดูแลพิเศษ เกษตรกร ร้อยละ 100 มีการจัดเถาแตงโมให้เลื้อยไปทางเดียวกันและตัดเถาให้เหลือต้นละ 
4 เถา ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เนื่องจากง่ายต่อการบริหารจัดการ มีการช่วยผสมเกสรแตงโม ร้อยละ 39 และมีการเด็ดแตงโมผลแรกทิ้ง 
เมื่อแตงโมติดผล สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมช่วยผสมเกสร และเมื่อพบ
แตงโมติดผล จะเด็ดผลแรกทิ้ง การช่วยผสมเกสรด้วยมือนั้น จะทำให้แตงโมติดลูกดีขึ้น และรู้อายุแตงโมสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแตงโมได้ (เคน เเสนม,ี 2565 : ออนไลน์) 
 2.6 ข้อมูลด้านการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้อยละ 97.5 เก็บเกี่ยวแตงโม หลังผสมเกสรประมาณ 28-30 วัน และร้อยละ 
92.5 มีการตรวจสอบคุณภาพแตงโมก่อนการเก็บเกี่ยว สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
แตงโมมีการตรวจคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เช่น ความสุกแก่ ความหวาน ความแน่นเนื้อ และมีการเก็บเกี่ยวแตงโม หลังผสมเกสร 28 -
30 วัน การเก็บเกี่ยวแตงโมสามารถสังเกตมือเกาะ หากมือเกาะที่ใกล้ขั้วแห้งหรือมีสีเหลืองจากปลายมาหาโคน แสดงว่าแตงโมแก่ 
สามารถเก็บเกี่ยวได้ หรือสังเกตนวลของผล ถ้าจางลงแสดงว่าแตงโมเริ่มแก่ และทดลองผ่าดู (เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา และคณะ, 
2557) 

บันทึกข้อมูลรายได้จากการจำหนา่ยผลผลิต         35         87.5  

บันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งจำหน่าย และปริมาณจำหน่าย         26         65.0  
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 2.7 ข้อมูลด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้อยละ 100 ขนย้ายแตงโมด้วยความระมัดระวังไม่ให้บอบช้ำ คัด
แยกแตงโมที่มีคุณภาพ คัดแยกแตงโมที่มีตำหนิ โดยใช้สถานที่พักแตงโมไม่อยู่บริเวณเดียวกับที่เก็บสารเคมี ร้อยละ 80.0 มีการทำ
ความสะอาดแตงโมก่อนส่งจำหน่าย ร้อยละ 90.0 และร้อยละ 87.5 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ที่สัมผัสแตงโมต้องไม่มีการปนเปื้อน   
สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า ควรเก็บรักษาผลผลิตอย่างระมัดระวัง และ ขนย้ายผลผลิตอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขนย้ายผลผลิตโดยเก็บผลผลิตลงในตะกร้าใบใหญ่ และหาบไปวางบนพื้นดินที่มี
ฟางหรือผ้าปูรองพื้นอยู่ ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก และง่ายต่อการคัดแยกขนาดผลแตงโม 
 2.8 ข้อมูลด้านการจัดจำหน่าย พบว่าช่องทางการตลาด เกษตรกร ร้อยละ 67.5 ขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 37.5 ขายเหมาสวน ร้อยละ15.0 ขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง และการจำหน่ายต่างคนต่างขาย ร้อยละ 95.0 
นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมส่วนมาก ขายผลผลิตให้กับผู้รวบรวม พ่อค้าที่รับซื้อแตงโมจะคัดขนาด
ผลแตงโม 3 ขนาดได้แก่ ขนาดเล็ก ผลแตงโมมีน้ำหนักต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัม ขนาดกลาง ผลแตงโมมีน้ำหนักระหว่าง 1.5 – 2.5 
กิโลกรัม และขนาดใหญ่ ผลแตงโมมีน้ำหนักตั้งแต่ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป 
 2.9 ข้อมูลด้านการจดบันทึกการปฏิบัติงาน   เกษตรกร ร้อยละ 60.0 มีการบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ตลอดฤดูการผลิต ร้อยละ 85.0 บันทึกข้อมูลด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติดูแลรักษา ร้อยละ 87.5 บันทึก
ข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต และร้อยละ 65.0 บันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งจำหน่าย และปริมาณจำหน่า ย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คิมหันต์ สิงห์ไชย (2560) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ การจัดการ
สุขลักษณะฟาร์ม การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติและควบคุมการผลิต การบันทึกและ
ควบคุมเอกสาร การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การจัดการเพื่อการผลิตผลมะยงชิดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของคู่
ค้าและผู้บริโภค การจดบันทึกของเกษตรกรเป็นการจดในปฎิทิน และเก็บบิลรายการต่างๆไว้ 
3. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พบว่า ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตแตงโม ได้แก่ ปัจจัยการผลิตราคาค่อนขา้งสูง  อยากให้
หน่วยงานรัฐ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อาจจะมีโครงการหรือเงื่อนไขที่เกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ พื้นที่ปลูก ต้องการ
ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเก็บดินเพื่อตรวจวิเคราะห์และแจ้งผลให้กับเกษตรกรทราบ  แหล่งน้ำหน่วยงานท้องถิ่นควรจะติดตั้ง
น้ำประปาหมู่บ้าน หรือขุดสระเพื่อใช้ในการเกษตร และมาตรฐานสินค้า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  และติดตามอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงตลาด  
4.แนวทางการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแตงโม        
มี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการการผลิต ได้แก่ พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกควรมีหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อสะดวกในการนำน้ำมาใช้ และ
สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ต้องไม่เป็นที่น้ำท่วมขัง เส้นทางการเข้าถึงแหล่งปลูกแตงโม ง่าย สะดวก เพื่อสามารถนำผลผลิต
สู่ตลาดได้เร็ว พันธุ์แตงโม เป็นพันธุ์ เมญ่า เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ตลอดปี เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่
ต้องการของตลาด  การใช้สารเคมี ควรใช้ให้ตรงตามชนิดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้ในอัตราที่มีคำแนะนำตามฉลาก  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ หลังจากผสมเกสรประมาณ 28 – 30 วัน งดการให้น้ำก่อนเก็บ
เกี่ยว 3-5 วัน เพราะให้แตงโมเข้าสู่สภาวะปรับตัว แตงโมจะหวานสูงขึ้น เนื้อจะมีสีแดงชัดขึ้น เปลือกแข็งขึ้นซึ่งทนต่อการกระแทก
ระหว่างขนส่ง เก็บผลผลิตช่วงเช้าขณะอากาศเย็น ช่วยลดอัตราการแตกของผลแตงโม และตัดให้มีขั้วติดผลให้ยาวที่สุด เพื่อจะได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และเก็บรักษาได้ยาวนาน การพักผลผลิต วางแตงโมกองสูงไม่เกิน 3 ชั้นบนพื้น
แห้งโดยมีวัสดุปูรองพื้น อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเศษดินและสิ่งสกปรก คุณภาพของผลผลิต มีการจัดการการ
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 2.7 ข้อมูลด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้อยละ 100 ขนย้ายแตงโมด้วยความระมัดระวังไม่ให้บอบช้ำ คัด
แยกแตงโมที่มีคุณภาพ คัดแยกแตงโมที่มีตำหนิ โดยใช้สถานที่พักแตงโมไม่อยู่บริเวณเดียวกับที่เก็บสารเคมี ร้อยละ 80.0 มีการทำ
ความสะอาดแตงโมก่อนส่งจำหน่าย ร้อยละ 90.0 และร้อยละ 87.5 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ที่สัมผัสแตงโมต้องไม่มีการปนเปื้อน   
สอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า ควรเก็บรักษาผลผลิตอย่างระมัดระวัง และ ขนย้ายผลผลิตอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย เกษตรกรขนย้ายผลผลิตโดยเก็บผลผลิตลงในตะกร้าใบใหญ่ และหาบไปวางบนพื้นดินที่มี
ฟางหรือผ้าปูรองพื้นอยู่ ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก และง่ายต่อการคัดแยกขนาดผลแตงโม 
 2.8 ข้อมูลด้านการจัดจำหน่าย พบว่าช่องทางการตลาด เกษตรกร ร้อยละ 67.5 ขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อใน
หมู่บ้าน ร้อยละ 37.5 ขายเหมาสวน ร้อยละ15.0 ขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง และการจำหน่ายต่างคนต่างขาย ร้อยละ 95.0 
นงลักษณ์ โคตรสมบัติ (2558) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมส่วนมาก ขายผลผลิตให้กับผู้รวบรวม พ่อค้าที่รับซื้อแตงโมจะคัดขนาด
ผลแตงโม 3 ขนาดได้แก่ ขนาดเล็ก ผลแตงโมมีน้ำหนักต่ำกว่า 1.5 กิโลกรัม ขนาดกลาง ผลแตงโมมีน้ำหนักระหว่าง 1.5 – 2.5 
กิโลกรัม และขนาดใหญ่ ผลแตงโมมีน้ำหนักตั้งแต่ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป 
 2.9 ข้อมูลด้านการจดบันทึกการปฏิบัติงาน   เกษตรกร ร้อยละ 60.0 มีการบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ใช้ตลอดฤดูการผลิต ร้อยละ 85.0 บันทึกข้อมูลด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติดูแลรักษา ร้อยละ 87.5 บันทึก
ข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต และร้อยละ 65.0 บันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ หรือแหล่งจำหน่าย และปริมาณจำหน่า ย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คิมหันต์ สิงห์ไชย (2560) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ การจัดการ
สุขลักษณะฟาร์ม การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติและควบคุมการผลิต การบันทึกและ
ควบคุมเอกสาร การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การจัดการเพื่อการผลิตผลมะยงชิดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของคู่
ค้าและผู้บริโภค การจดบันทึกของเกษตรกรเป็นการจดในปฎิทิน และเก็บบิลรายการต่างๆไว้ 
3. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พบว่า ปัญหาของเกษตรกรในการผลิตแตงโม ได้แก่ ปัจจัยการผลิตราคาค่อนขา้งสูง  อยากให้
หน่วยงานรัฐ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อาจจะมีโครงการหรือเงื่อนไขที่เกษตรกรสามารถเข้าร่วมได้ พื้นที่ปลูก ต้องการ
ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเก็บดินเพื่อตรวจวิเคราะห์และแจ้งผลให้กับเกษตรกรทราบ  แหล่งน้ำหน่วยงานท้องถิ่นควรจะติดตั้ง
น้ำประปาหมู่บ้าน หรือขุดสระเพื่อใช้ในการเกษตร และมาตรฐานสินค้า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  และติดตามอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงตลาด  
4.แนวทางการจัดการการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแตงโม        
มี 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการการผลิต ได้แก่ พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกควรมีหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อสะดวกในการนำน้ำมาใช้ และ
สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ต้องไม่เป็นที่น้ำท่วมขัง เส้นทางการเข้าถึงแหล่งปลูกแตงโม ง่าย สะดวก เพื่อสามารถนำผลผลิต
สู่ตลาดได้เร็ว พันธุ์แตงโม เป็นพันธุ์ เมญ่า เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ตลอดปี เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่
ต้องการของตลาด  การใช้สารเคมี ควรใช้ให้ตรงตามชนิดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้ในอัตราที่มีคำแนะนำตามฉลาก  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ หลังจากผสมเกสรประมาณ 28 – 30 วัน งดการให้น้ำก่อนเก็บ
เกี่ยว 3-5 วัน เพราะให้แตงโมเข้าสู่สภาวะปรับตัว แตงโมจะหวานสูงขึ้น เนื้อจะมีสีแดงชัดขึ้น เปลือกแข็งขึ้นซึ่งทนต่อการกระแทก
ระหว่างขนส่ง เก็บผลผลิตช่วงเช้าขณะอากาศเย็น ช่วยลดอัตราการแตกของผลแตงโม และตัดให้มีขั้วติดผลให้ยาวที่สุด เพื่อจะได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และเก็บรักษาได้ยาวนาน การพักผลผลิต วางแตงโมกองสูงไม่เกิน 3 ชั้นบนพื้น
แห้งโดยมีวัสดุปูรองพื้น อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเศษดินและสิ่งสกปรก คุณภาพของผลผลิต มีการจัดการการ

ผลิตแตงโมที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของแตงโมทุกแปลงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่าย ทุกขั้นตอนการผลิต
ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เอาใจใส่ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะความสมดุลของน้ำและธาตุอาหาร จะทำให้
แตงโมเจริญเติบโตสมบูรณ์  มีความแข็งแรง ผลผลิตมีคุณภาพและเก็บรักษาได้ยาวนาน ด้านตลาดและแหล่งรับซื้อ  ได้แก่ พ่อค้าคน
กลาง ห้างสรรพสินค้า     โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรทำสัญญาซื้อขายสำหรับเกษตรกรที่ผลิตแตงโมคุณภาพได้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี    ด้านเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แตงโมในพื้นที่ จัดงานวัน
แตงโม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเป็นพี่เล้ียงให้กับเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  สนับสนุน
แหล่งความรู้เทคโนโลยีต่าง ๆและติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                 
 

สรุปผลการวิจยั  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรที่ปลูกแตงโม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งข้อกำหนดของการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี ได้แก่ พื้นที่ปลูก แหล่งน้ำ  การใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิต การพักผลผลิต คุณภาพของผลผลิต สุขลักษณะส่วน
บุคคล การบันทึกข้อมูลต่างๆ  เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม สามารถปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตามมข้อกำหนดได้เกือบทั้งหมด  อาจจะ
เป็นผลมาจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแตงโมมากว่า 10 ปี และพื้นที่ปลูกแตงโมของอำเภอหาดสำราญ เป็นที่เหมาะสม
ในการผลิตแตงโมเนื่องจากเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง ไม่อยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำก็มี่สารเคมีปนเปื้อน การใช้วัตถุ
อันตราย เกษตรกรนั้น ซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง การเกี่ยวผลผลิตแตงโมเกษตรกร 

หลังจากผสมเกสรประมาณ 28 – 30 วัน มีการทำความสะอาดและคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออก มีการขนย้ายผลผลิตด้วย
ระมัดระวัง เพื่อให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรที่ปลูกแตงโมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างใน
ร่างกายซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดทำเป็นโครงการเพื่อให้บริการเกษตรกร การบันทึกการใช้สารเคมี 
การใช้ปุ๋ย การจำหน่าย ปริมาณจำหน่าย แหล่งจำหน่ายนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บบิลรายการต่างๆไว้ และจดไว้ในปฏิทินที่บ้าน 
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ศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ 
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม  

 
สุมิตร คุณเจตน์1*  สมบตัิ ฝอยทอง2  และพวงทอง อินใจ3 

 
บทคัดย่อ  

 ในขณะนี้เครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นบทเรียน
ออนไลน์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงซึ่ง
กันและกัน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาองค์ความรู้การทำสวนทุเรียนอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดยวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม (PAR) ของสังคม
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออก ทั้งนี้ในกระบวนการศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ที่มีประสบการณ์ทำสวน
ทุเรียนอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ โดยเกษตรกรมีการรวมกลุม่และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรียซ์ึ่งกันและกนั
ภายในกลุ่มสมาชิก เกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์มีความต้องการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ 
โดยการถ่ายทอดความรู ้ให้กับผู ้ท ี ่สนใจทั ่วไปแบบออนไลน์  โดยผ่านช่องทาง page, facebook และ youtube และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ  
 
คำสำคัญ : แหล่งเรียนรู้ สวนทุเรยีนอินทรีย์ แบบออนไลน ์
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Learning Source Online with Participatory Action Research (PAR) 
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ABSTRACT  
At the moment, Social Networks now play a huge role in promoting effective learning in different ways. 

Therefore, online lessons are a networked learning resource that can be learned anywhere, anytime through a 
computer network that is linked to each other. This research focused to study the knowledge of organic durian 
plantation in the Eastern region of Thailand. The objective of this research was to study the requirement in 
production and development of organic durian plantation learning source online of the elderly society. In the 
study process, the data were collected by in-depth interviews from 20 elderly people who planted organic 
durian in Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat provinces with at least one year experience in organic durian 
plantation.  The results showed that the most of them had the knowledge of organic durian plantation. In 
which farmers had grouped and exchanged knowledge about organic durian plantation with each other within 
the members. They would like to produce and develop organic durian plantation learning source online, by 
transferring the knowledge online through page, facebook, youtube and agricultural tourism channels. When 
there is a problem they could search the information for solving the problems quickly. Consumers assured that 
durian production was high quality and safely for health. 

 
Keywords : Learning source, Organic durian, Plantation,  online  
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Therefore, online lessons are a networked learning resource that can be learned anywhere, anytime through a 
computer network that is linked to each other. This research focused to study the knowledge of organic durian 
plantation in the Eastern region of Thailand. The objective of this research was to study the requirement in 
production and development of organic durian plantation learning source online of the elderly society. In the 
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plantation.  The results showed that the most of them had the knowledge of organic durian plantation. In 
which farmers had grouped and exchanged knowledge about organic durian plantation with each other within 
the members. They would like to produce and develop organic durian plantation learning source online, by 
transferring the knowledge online through page, facebook, youtube and agricultural tourism channels. When 
there is a problem they could search the information for solving the problems quickly. Consumers assured that 
durian production was high quality and safely for health. 
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บทนำ  
ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญของประเทศไทยซึ่งจัดเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของโลก เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่

ได้รับความนิยมบริโภคภายในประเทศแล้วยังส่งออกไปยังต่างประเทศสร้างรายได้ในแต่ละปีจำนวนมาก ซึ่งตลาดหลักสำคัญ คือ 
จีน ฮ่องกง และเวียดนาม โดยจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนอบแห้ง และ
ทุเรียนกวน ในปี 2563 ทุเรียนมีเนื้อที่ให้ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 755,000 ไร่ ผลผลิต 1,133,000 ตัน การส่งออกทุเรียนและ
ผลิตภัณฑ์รวม 680,720 ตัน และมีมูลค่ารวม 54,840.5 ล้านบาท  ในภาคตะวันออกมีเนื้อที่การปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากทั้งใน
จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และตราด [1] จนได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจทุเรียนราย
ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกจึงมีทั้งที่เป็นชุมชนชาวสวนทุเรียนดั้งเดิมและชาวสวนหน้าใหม่ที่มีการทำทุเรียนอินทรีย์
แบบครบวงจร ตั้งแต่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ทำบรรจุภัณฑ์ส่งจำหน่ายทั้งทุเรียนสด/ทุเรียนแปรรูป แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าขณะนี้เครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทมากมายที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นบทเรียนออนไลน์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายที่
สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน [2] ทีมผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ และต่อยอดขยายผลความรู้เหล่านี้ ให้กับผู้สูงวัย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และนำ
ผลผลิตทุเรียนอินทรีย์ออกสู่ตลาดสากล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สวนทุเรียนออนไลน์แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่สนใจให้เข้าถึงข้อมูลการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ได้มาก
ขึ้น โดยผ่านช่องทาง page, facebook และ youtube และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะ
สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บรโิภค
มั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทมากมายที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภค
มั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 
วิธีดำเนินการ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียน

อินทรีย์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55-75 ปี ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกที่มีความรู้เรื่องสวนทุเรียนอินทรีย์ มีสภาวะจิตใจและร่างกายที่
ปกติ รวมทั้งมีความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สามารถเล่าหรือสาธิตประสบการณ์ได้ เป็นผู้ที่
สามารถลงนามยินยอมให้ความร่วมมือในการทำวิจัยได้ด้วยตนเองตามกฎหมายและยินดีเข้าร่วมการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจากเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ จำนวน 20 คน จากเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ในเขตพื้นที่พิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบไปด้วย อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี อ.วังจันทร์ และ อ. แกลง จังหวัดระยอง อ.ท่าใหม่ และ อ.มะขาม จังหวัด
จันทบุรี และ อ.เมือง จังหวัดตราด  
 
เคร่ืองมือวิจัย 

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการหารูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์
ออนไลน์ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำฐานข้อมูลจากภูมิปัญญาการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ต่อไป  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ 
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แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์    
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) อิงเครื่องมือ
สัมภาษณ์ โดยยึดเทคนิคพ้ืนฐานดา้นการให้คำปรึกษา และการสมัภาษณ์แบบเสริมสรา้งแรงจูงใจ สำหรับสถานท่ีที่ใช้สัมภาษณ์ เป็น
สถานท่ีต้องเหมาะสมต่อการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย โดยผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นคนเลือก
สถานท่ีตามความพอใจ ส่วนเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อเกษตรกร 1 ราย เพื่อไม่ให้กระบวนการเก็บ
ข้อมูลไมค่วรรบกวนเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมากเกิน สำหรับผู้ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ผู้วิจัยจึง
พยายามให้ผู้ให้ข้อมลูเกดิความผ่อนคลายมากท่ีสุด โดยลดความตึงเครียดด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบกันเอง และมีการพักดื่มน้ำ
เป็นระยะ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในการนี้ ผู้วิจัยจะไดม้ี
รูปแบบการเกบ็ข้อมูลให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 
และมมีาตรการในการักษาความสะอาดระหว่างดำเนินการเก็บข้อมลู เช่น สวมหน้ากากอนามัยการสวมหน้ากากเฟสชลิด์ และการ
ใช้แอลกอฮอล์หรือนำยาฆ่าเช้ือโรคในการทำความสะอาดอุปกรณร์วมทั้งสถานท่ีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อดังกล่าวระหว่างตัวผู้วิจัยและผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย  
 2. บันทึกเสียงและถ่ายภาพขณะสัมภาษณ์ กรณีที่มีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องขออนุญาตก่อน
ดำเนินการ เพราะอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่หากจำเป็นต้องบันทึกภาพ โดยผู้วิจัยจะชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยด้วย
โดยขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ และได้ดำเนินการเฉพาะรายที่ให้ความยินยอมเท่าน้ัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทำการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และ
เพื่อให้ทราบความต้องการการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์   
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาความต้องการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรยีน

อินทรีย์ในเขตภาคตะวันออก จากการสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้ผลการศึกษาดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 51-60 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมี
การศึกษาข้ันสูงสุดสูงกว่าระดับปริญญาตรี  แสดงว่าในปัจจุบันมีคนท่ีจบการศึกษาระดับสูงแล้วกลับมาทำอาชีพการเกษตรมากขึ้น 
ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่มาใช้ทางการเกษตรมากขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สวนทุเรียนออนไลน์ได้ดี สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างกลุ่มแบบออนไลน์ จึงมีการติดต่อและ
ปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่มได้สะดวกยิ่งขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้  200,001-300,000  บาทต่อปี และมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 
1-10 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างแรงงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก จึงมีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และแหล่ง
เงินทุนที่นำมาใช้ในการทำสวนทุเรียนเป็นเงินทุนส่วนตัวของเกษตรกร จึงลดภาระการสร้างหนี้สินผูกพัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การทำสวนทุเรียนลดลง จากการลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงาน และการดูแลรักษาสุขภาพ (ตารางที่ 1) จากปัจจัย
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แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์    
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) อิงเครื่องมือ
สัมภาษณ์ โดยยึดเทคนิคพ้ืนฐานดา้นการให้คำปรึกษา และการสมัภาษณ์แบบเสริมสรา้งแรงจูงใจ สำหรับสถานท่ีที่ใช้สัมภาษณ์ เป็น
สถานท่ีต้องเหมาะสมต่อการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย โดยผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นคนเลือก
สถานท่ีตามความพอใจ ส่วนเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู ประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อเกษตรกร 1 ราย เพื่อไม่ให้กระบวนการเก็บ
ข้อมูลไมค่วรรบกวนเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมากเกิน สำหรับผู้ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ผู้วิจัยจึง
พยายามให้ผู้ให้ข้อมลูเกดิความผ่อนคลายมากท่ีสุด โดยลดความตึงเครียดด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบกันเอง และมีการพักดื่มน้ำ
เป็นระยะ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในการนี้ ผู้วิจัยจะไดม้ี
รูปแบบการเกบ็ข้อมูลให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 
และมมีาตรการในการักษาความสะอาดระหว่างดำเนินการเก็บข้อมลู เช่น สวมหน้ากากอนามัยการสวมหน้ากากเฟสชลิด์ และการ
ใช้แอลกอฮอล์หรือนำยาฆ่าเช้ือโรคในการทำความสะอาดอุปกรณร์วมทั้งสถานท่ีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อดังกล่าวระหว่างตัวผู้วิจัยและผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย  
 2. บันทึกเสียงและถ่ายภาพขณะสัมภาษณ์ กรณีที่มีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องขออนุญาตก่อน
ดำเนินการ เพราะอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่หากจำเป็นต้องบันทึกภาพ โดยผู้วิจัยจะชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยด้วย
โดยขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ และได้ดำเนินการเฉพาะรายที่ให้ความยินยอมเท่าน้ัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทำการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และ
เพื่อให้ทราบความต้องการการพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์   
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาความต้องการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรยีน

อินทรีย์ในเขตภาคตะวันออก จากการสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้ผลการศึกษาดังน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 51-60 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมี
การศึกษาข้ันสูงสุดสูงกว่าระดับปริญญาตรี  แสดงว่าในปัจจุบันมีคนท่ีจบการศึกษาระดับสูงแล้วกลับมาทำอาชีพการเกษตรมากขึ้น 
ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่มาใช้ทางการเกษตรมากขึ้น ตลอดจนมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สวนทุเรียนออนไลน์ได้ดี สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างกลุ่มแบบออนไลน์ จึงมีการติดต่อและ
ปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่มได้สะดวกยิ่งขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้  200,001-300,000  บาทต่อปี และมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 
1-10 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างแรงงาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก จึงมีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และแหล่ง
เงินทุนที่นำมาใช้ในการทำสวนทุเรียนเป็นเงินทุนส่วนตัวของเกษตรกร จึงลดภาระการสร้างหนี้สินผูกพัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การทำสวนทุเรียนลดลง จากการลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงาน และการดูแลรักษาสุขภาพ (ตารางที่ 1) จากปัจจัย

ดังกล่าวทำให้เกษตรกรหันมาทำสวนทุเรียนอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับรายงานของ ทองพูน กองจินดา (2556) [3] รายงาน
ว่า เกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ความเข้ากันได้ของเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การใช้เกษตรอินทรีย์ไม่จําเป็นต้องทิ้งเกษตรเคมีไป
ทันทีโดยทีเ่กษตรกรสามารถใช้ผสมผสานร่วมกันระหวา่งเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ได้  ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ของเกษตรอินทรีย์ 
และความซับซ้อนของเกษตรอินทรีย์ เช่น ราคาของปุ๋ยอินทรีย์ถูกกว่าปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถทดลองทำได้ ถ้าไม่ดีก็สามารถ
ยกเลิกได้  อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น  และสอดคล้องกับรายงานของสิทธิพงศ์ ปานเพชร์ (2559) [4] กล่าวว่า เกษตร
อินทรีย์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรมีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน เป็นการสร้างความสมดุลและเกื้อกูลกันของระบบ
นิเวศ เป็นการผลิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ไม่พึ ่งพิงกับระบบการตลาด แนวคิดของเกษตรอินทรีย์ยึดหลักดังนี ้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม การปรับปรุงบำรุงดิน การไม่สารเคมี และพันธุ์พืชที่มาจากต่างถ่ิน การพึ่งตนเอง โดยอาศัยการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง การใช้แรงงานภายในครอบครัว  
 
ตารางที ่1 ค่าเปอร์เซ็นต์ของปัจจัยที่ศึกษา 
  
ปัจจัยท่ีศึกษา ผลการศึกษา (%) ผลรวม 
เพศ ชาย หญิง      
 56  44     100 
อาย ุ <30 31-40 41-50 51-60 >61    
 4 14 24 34 24  100 
การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี -     
 16 44 24 16   100 
รายได้ <100,000 100,001-

200, 000 
200,001-300, 
000 

300,001- 
400, 000 

400,001-
500, 000 

>500,001    

 14 22 42 6 4 12 100 
ประสบการณ์ 1-5 6-10 11-15 16-20 >20   
 30 22 6 8 34  100 
พื้นที่ปลูก 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25  >25  
 24 24 12 16 10   14 100 
แรงงาน no 1 2 3 4  >5  
 40 16 24 8 8   4 100 
แหล่งเงินทุน สหกรณ์

การเกษตร 
กลุ่ม
เกษตรกร 

ธนาคารไทย
พานิชย์ 

ธนาคาร ธกส. กองทุน
หมู่บ้าน 

เงินทุน  
ส่วนตัว 

   

 10 3 
 

2 
 

26 
 

3 
 

56 
 

100 
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ การศึกษาวิจัยในส่วนนี้เป็นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ดังน้ี 

2.1 ด้านการเตรียมดินหรือการปรับปรุงดิน ในช่วงแรกสวนทุเรียนมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ดินเสื่อมสภาพลง ดินมีความความเป็นกรดมากขึ้น เกษตรกรมีการปรับปรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และมี
การเติมเชื้อพด.1-พด. 7 เพื่อควบคุมการระบาดของดรคและแมลงศัตรูพืช มีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน โดยการใช้ปูน
ปรับสภาพดิน มีการส่งดินไปตรวจสอบคุณสมบัติของดินในแต่ละปี  

2.2 การควบคุมโรคและแมลง มีการฉีดพ่นสารสกัดจากสะเดา ยาสูบฉีดพ่น ในระยะใบอ่อนหรือใบเพสลาด มี
การใช้เชื้อไตรโคเดอมา ในการควบคุมการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าท่ีเกิดจากเชื้อไฟทอปทอร์ร่า โดยมีการใส่เชื้อไตรโคเดอมา
ไปพร้อมกับระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกแล้วนำไปเผาไฟ และมีการตัดหญ้าเพื่อลดการใช้สารเคมี 

2.3 การใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อฟ้ืนฟูสภาพต้นและลดการตกค้างของสารเคมีในดนิ  
นอกจากน้ียังมีการใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปพร้อมกับระบบน้ำ 

2.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลมีอายุ 120 วัน หรือผลที่แก่จัด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานทุเรียนท่ีมีคุณภาพดี  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเข้ามาช่วย ทำให้
ดินกลับมีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติได้ดี มีการควบคุมโรคและแมลง โดยการฉีดพ่นสารสกัดพืชสมุนไพร ในระยะใบอ่อนหรือ
ใบเพสลาด มีการใช้เชื้อไตรโคเดอมา ในการควบคุมการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอร์ร่า  จะเห็นได้ว่า
การทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย  เป็นการฟื้นชีวิตให้
ดินด้วยการรักษาสมดุลธรรมชาติ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผลติและพัฒนาแหล่งเรยีนรูส้วนทุเรยีนอินทรีย์แบบออนไลน์ 
 จากการศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ และมีความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ (ตารางที่ 2) โดย
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ ได้แก่ youtube, facebook การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ page (ตารางที่ 3) เนื่องจากสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ [2] และยังจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น ผลดีของ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ ทำให้เกษตรกรหันมาทำสวนทุเรียนอินทรีย์มากข้ึน เมื่อเกิดปัญหาสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ขายผลผลิตได้มากข้ึน เนื่องจากมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสามารถซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อถึงผู้ผลิตได้อย่าง
ทั่วถึง   
ตารางที่ 2 ความต้องการผลติและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน ์

ความต้องการของเกษตรกรท่ีทำสวนทุเรียนอินทรีย์ จำนวน ร้อยละ 
ต้องการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรยีนอินทรีย์แบบออนไลน์ 18 90 
ไม่ต้องการผลติและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน ์ 2 10 
รวม 20 100 
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ การศึกษาวิจัยในส่วนนี้เป็นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ดังน้ี 

2.1 ด้านการเตรียมดินหรือการปรับปรุงดิน ในช่วงแรกสวนทุเรียนมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ดินเสื่อมสภาพลง ดินมีความความเป็นกรดมากขึ้น เกษตรกรมีการปรับปรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารครบถ้วน และมี
การเติมเชื้อพด.1-พด. 7 เพื่อควบคุมการระบาดของดรคและแมลงศัตรูพืช มีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน โดยการใช้ปูน
ปรับสภาพดิน มีการส่งดินไปตรวจสอบคุณสมบัติของดินในแต่ละปี  

2.2 การควบคุมโรคและแมลง มีการฉีดพ่นสารสกัดจากสะเดา ยาสูบฉีดพ่น ในระยะใบอ่อนหรือใบเพสลาด มี
การใช้เชื้อไตรโคเดอมา ในการควบคุมการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าท่ีเกิดจากเชื้อไฟทอปทอร์ร่า โดยมีการใส่เชื้อไตรโคเดอมา
ไปพร้อมกับระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกแล้วนำไปเผาไฟ และมีการตัดหญ้าเพื่อลดการใช้สารเคมี 

2.3 การใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อฟ้ืนฟูสภาพต้นและลดการตกค้างของสารเคมีในดนิ  
นอกจากน้ียังมีการใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปพร้อมกับระบบน้ำ 

2.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลมีอายุ 120 วัน หรือผลที่แก่จัด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานทุเรียนท่ีมีคุณภาพดี  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเข้ามาช่วย ทำให้
ดินกลับมีความสมบูรณ์เป็นธรรมชาติได้ดี มีการควบคุมโรคและแมลง โดยการฉีดพ่นสารสกัดพืชสมุนไพร ในระยะใบอ่อนหรือ
ใบเพสลาด มีการใช้เชื้อไตรโคเดอมา ในการควบคุมการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอร์ร่า  จะเห็นได้ว่า
การทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย  เป็นการฟื้นชีวิตให้
ดินด้วยการรักษาสมดุลธรรมชาติ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผลติและพัฒนาแหล่งเรยีนรูส้วนทุเรยีนอินทรีย์แบบออนไลน์ 
 จากการศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ และมีความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ (ตารางที่ 2) โดย
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ ได้แก่ youtube, facebook การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ page (ตารางที่ 3) เนื่องจากสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ [2] และยังจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น ผลดีของ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ ทำให้เกษตรกรหันมาทำสวนทุเรียนอินทรีย์มากข้ึน เมื่อเกิดปัญหาสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ขายผลผลิตได้มากข้ึน เนื่องจากมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสามารถซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อถึงผู้ผลิตได้อย่าง
ทั่วถึง   
ตารางที่ 2 ความต้องการผลติและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน ์

ความต้องการของเกษตรกรท่ีทำสวนทุเรียนอินทรีย์ จำนวน ร้อยละ 
ต้องการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรยีนอินทรีย์แบบออนไลน์ 18 90 
ไม่ต้องการผลติและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน ์ 2 10 
รวม 20 100 

ตารางที่ 3 รูปแบบของแหล่งเรียนรู้สวนทุเรยีนอินทรีย์แบบออนไลน์ 

รูปแบบของแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน ์ จำนวน ร้อยละ 
Page 2 10 
Agricultural tourism 3 15 
Facebook 5 25 
Youtube 10 50 
รวม 20 100 

 
สรุปผลการวิจัย 

เกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51-60 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีประสบการณ์ในการทำสวน
ทุเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีการศึกษาขั้นสูงสุดมากกว่าระดับปริญญาตรี  เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้  200,001-
300,000  บาทต่อปี และมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 1-10 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างแรงงาน จึงมีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และ
แหล่งเงินทุนท่ีนำมาใช้ในการทำสวนทุเรียนเป็นเงินทุนส่วนตัวของเกษตรกร จึงลดภาระการสร้างหนี้สินผูกพัน เกษตรกรส่วนใหญ่มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสวนทุเรียนอินทรีย์  โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียน
อินทรีย์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสมาชิก และมีความต้องการผลิดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์เป็นแบบออนไลน์ โดย
ผ่านช่องทาง page, facebook, youtube และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เพราะสามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจวา่ผลผลิตมี
คุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ  
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ความหลากชนิดของปลาในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์1* ณัฐพล ราชูภิมนต6 นฤมล อัศวเกศมณี4 สบาย ตันไทย2 ณิศา มาชู3 และวิจติรา ตุ้งซี5่ 

 
บทคัดย่อ 

การสำรวจพรรณปลาในบริเวณคลองทอน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 3 สถานี ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยสุ่มตัวอย่างด้วยข่ายดักปลาขนาดช่องตา 4-8 เซนติเมตร 
พบปลาน้ำจืดทั้งสิ้น 6 อันดับ 10 วงศ์ 18 สกุล และ 18 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด จำนวน 9 ชนิด ร้อยละ
ความถี ่ของปลาที ่พบมากที ่ส ุดร้อยละ 100 คือ ปลาลำปำ (Barbodes schwanenfeldii) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus 
hasselti) และปลาสลาด (Notopterus notopterus) องค์ประกอบโดยชนิดพันธุ์ปลาของจำนวนตัวที่พบมาก คือ ปลาสลาด  
(N. notopterus) มีค่าเท่ากับร้อยละ 56.07 และองค์ประกอบโดยชนิดพันธุ ์ปลาของน้ำหนักตัวที ่พบมาก  คือปลากระทิง 
(Mastacembelus armatus) มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.55 ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความมากชนิด พบมากที่สุดในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 2.04 และ 3.21 ตามลำดับ ดัชนีความเท่าเทียมพบมากที่สุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 
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Diversity of Fishes in Thon Canal at Thung Lan Subdistrict, Khlong Hoi Khong District, 
Songkhla Province. 
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Abstract 
Survey of fish fauna in Thorn Canal in Thung Lan Subdistrict, Khlong Hoi Khong District, Songkhla 

Province were carried out from 3 stations in August to November 2020 and February 2021. Experiment were 
conducted by using drift gillnet of 4-8 centimes mesh size. The result showed that there were 6 Order 10 
families 18 genera and 18 species of freshwater fishes. Cyprinidae was the most diverse family which discovered 
9 species. The highest frequency of occurrence (100%) were Barbodes schwanenfeldii, Osteochilus hasselti and 
Notopterus notopterus. The highest E-value by number was 56.07% of N.  Notopterus and the highest E-value 
by weight was 14.55% of Mastacembelus armatus. Diversity Index and richness index were the highest in 
February 2021 at 2.04 and 3.21, respectively. Evenness index was the highest in August 2020 at 0.89. 

 
Keywords: Fish fauna, Thon Canal, Songkhla Province 
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บทนำ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอย

โข่ง จังหวัดสงขลา เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองหลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและทราบถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ เป็นการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำผลข้อมูลที่ได้ 
วางแผนพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นการสำรวจพรรณปลาในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จึง
เป็นการสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ
ทรัพยากรปลา นอกจากนี้นำไปสู่แนวทางในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเพาะเลี้ยงปลาของแหล่งน้ำแห่งนี้ เพื่อให้ทรัพยากร
ปลายังคงมีอยู่และเพียงพอต่อความต้องการทางด้านอาหาร ส่งผลให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่นได้ นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) [3] 

วิธีการดำเนินการ 
1. การวางแผนการวิจัย 
 1.1 กำหนดสถานีสำรวจในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดังแสดงในรูปท่ี  1 แบ่งเป็น 3 
สถานี ได้แก่ สถานีต้นน้ำ (สถานีท่ี 1) สถานีกลางน้ำ (สถานีท่ี 2) และสถานีปลายน้ำ (สถานีท่ี 3) รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 
 1.2 ระยะเวลาดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เกิดอุทกภัยในจังหวัดสงขลา และเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เกิดโรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่) 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 สำรวจชนิดและปริมาณพันธุ์ปลา โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยข่ายดักปลาขนาดช่องตา 4-8 เซนติเมตร แต่ละผืนมีความยาว 
30 เมตร และลึก 1 เมตร วางข่ายเก็บปลาในตอนเย็นและรวบรวมข่ายในตอนเช้าของวันรุ ่งขึ้น แต่ละสถานีสำรวจๆ ละ 3 ซ้ำ  
นำตัวอย่างปลาที่ได้จำแนกชนิดพันธุ์ ชั่งน้ำหนัก และวัดความยาวทั้งหมด (Total length) จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนชนิดปลาที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ทันที จะเก็บรักษาในสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้นร้อยละ 10 และนำไปจำแนกตามคู่มือการ
จำแนกและจัดลำดับอนุกรมวิธาน [6, 7, 8, 9]  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ร้อยละของโอกาสการพบชนิดปลา (Frequency of occurrence) [2] 
  F%    =    จำนวนครั้งท่ีพบปลาชนิดนั้นในการสุ่มตัวอย่าง    x   100 
               จำนวนครั้งในการสุม่ตัวอย่าง 
 3.2 องค์ประกอบชนิดปลา (Percentage species composition; E-value) [10] 
  E-value  =   จำนวนตัว หรือน้ำหนักของชนิดปลาที่พบ      x    100 
      จำนวนตัว หรือน้ำหนักของปลาทั้งหมด 
 3.3 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index) ใช้ในการคำนวณ Shannon-Weiner Diversity 
Index ตามวิธีของ Washington [12]  
  H = - ∑ pi ln (p) 
   โดยที่  pi  คือ  สัดส่วนของจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ i ตอ่จำนวนท้ังหมดในตัวอย่าง 
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ชุมชนและท้องถิ่นได้ นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) [3] 

วิธีการดำเนินการ 
1. การวางแผนการวิจัย 
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   โดยที่  pi  คือ  สัดส่วนของจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ i ตอ่จำนวนท้ังหมดในตัวอย่าง 
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4. จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 

สัตว์ทดลองในระหว่างการดำเนินการทดลองได้รับการดูแลตามขั้นตอนการใช้สัตว์ทดลอง และสิทธิขั ้นพื้นฐานที่
สัตว์ทดลองควรจะได้รับจนสิ้นสุดการทดลอง (นายศรัณย์ รักษาพราหมณ์ ใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง เลขท่ี U1056162559) 

 

 
รูปที่ 1 บริเวณสถานีท่ีเก็บตัวอยา่ง ณ คลองทอน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

    คือ สถานีต้นน้ำ (สถานี 1) 
   คือ สถานีกลางน้ำ (สถานี 2)                                                                                    

    คือ สถานีปลายน้ำ (สถานี 3) 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1224

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสำรวจพรรณปลาในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบปลาน้ำจืดทั้งสิ้น 6 อันดับ 
10 วงศ์ 18 สกุล และ 18 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด จำนวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนชนิดพันธุ์
ปลาที่พบทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองในลำห้วยแม่สาว ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา และในห้วยบังกอในช่วงฤดู
ฝน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุดเช่นเดียวกัน [1, 2] พบว่า ร้อยละความถี่ของ 
พันธุป์ลาที่พบมากที่สุดร้อยละ 100 คือ ปลาลำปำ (Barbodes schwanenfeldii) ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus hasselti) และ
ปลาสลาด (Notopterus notopterus) (ตารางที่ 1) ซึ่งพบปลาทั้ง 3 ชนิดในทุกเดือนสำรวจ  

องค์ประกอบชนิดปลาทั้งหมดแบ่งตามการจัดลำดับทางอนุกรมวิธานในระดับของอันดับที่พบมาก คือ Cypriniformes มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 56.07 (รูปที่ 2) และแบ่งตามการจัดลำดับทางอนุกรมวิธานในระดับของวงศ์ที่พบมาก คือ Cyprinidae มีค่า
เท่ากับร้อยละ 56.07 (รูปที่ 3) องค์ประกอบโดยชนิดพันธุ์ปลาของจำนวนตัวที่พบมาก คือ ปลาสลาด (N. notopterus) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 28.97 และองค์ประกอบโดยชนิดพันธุ์ปลาของน้ำหนักตัวที่พบมาก คือปลากระทิง (Mastacembelus armatus) 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.55 (ตารางที่ 2) ซึ่งบ่งช้ีว่าปลาเหล่านี้มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและดำรงชีวิตได้มีประสิทธิภาพ 
 เมื่อพิจารณาดัชนีบ่งช้ีในแต่ละเดือนที่สำรวจ พบว่า เดือนกุมภาพันธ์มีดัชนีความหลากหลายชนิด ดัชนีความมากชนิดสูง
ที่สุด เท่ากับ 2.04 และ 3.21 ตามลำดับ และในเดือนสิงหาคมมีดัชนีความเท่าเทียมสูงที่สุด เท่ากับ 0.89 (ตารางที่ 3) ซึ่งดัชนีความ
หลากหลายอยู่ในช่วง 1-3 แสดงว่า แหล่งน้ำนั้นยังคงมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ หากต่ำกว่า 1 แสดงว่าแหล่งน้ำ
นั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ [2]  
 เมื่อพิจารณาสถานภาพการถูกคุกคามของชนิดปลาตามบัญชีของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม (ONEP) [4] พบว่ามีปลาที ่ม ีสถานภาพใกล้สูญพันธุ ์ (Endangered species) จำนวน 1 ชนิด คือ ปลาสวาย 
(Pangasianodon hypophthalmus) และพบปลาที่มีสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable species) จำนวน 1 ชนิด คือ 
ปลาแปบ (Oxygaster pointoni) ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่ง
อาศัยของชนิดปลาที่อยู่ในสถานภาพที่ใกล้สูญพันธุ์และมีสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์พบได้ค่อนข้างยากในแหล่งน้ำธรรมชาติ  
นอกจากน้ียังพบปลาน้ำจืดต่างถิ่นประเภทท่ีไม่รุกราน (Non-invasive alien species) จำนวน 1 ชนิด คือ ปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ซึ่งสอดคล้องกับห้วยบังกอ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [1]  
 
ตารางที่ 1  บัญชีรายชื่อชนิดพันธ์ุปลาที่สำรวจพบในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา 

อันดับ/วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อไทย 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 Frequency of 

occurrence (%) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.พ. 
Anabantiformes 
   Anabantidae 
   1. Anabas testudineus หมอ 
   Osphronemidae 
   2. Trichopodus pectoralis สลิด 
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Anabantiformes 
   Anabantidae 
   1. Anabas testudineus หมอ 
   Osphronemidae 
   2. Trichopodus pectoralis สลิด 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
+ 
 
+ 

 
 

20 
 

20 
Cypriniformes 
   Cyprinidae 
   3. Barbodes schwanenfeldii ลำปำ 
   4. Barbonymus gonionotus ตะเพียนขาว 

 
 
+ 
- 

 
 
+ 
- 

 
 
+ 
- 

 
 
+ 
+ 

 
 
+ 
+ 

 
 

100 
40 

ตารางที่ 1  บัญชีรายชื่อชนิดพันธ์ุปลาที่สำรวจพบในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อไทย 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 Frequency of 

occurrence (%) ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ก.พ. 
   5. Hampala macrolepidota กระสูบขีด 
   6. Labiobarbus lineatus ซ่า 
   7. Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา 
   8. Oxygaster pointoni แปบ 
   9. Labeo rohita ยี่สกเทศ 
   10. Thynnichthys thynnoides เกล็ดถี่ 
   11. Cyclocheilichthys apogon ตาแดง 

+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 

- 
- 
+ 
- 
- 
- 
+ 

- 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
- 

60 
20 
100 
20 
20 
20 
20 

Osteoglossiformes 
   Notopteridae  
   12. Notopterus notopterus สลาด 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 

100 
Perciformes 
   Cichlidae 
   13. Oreochromis niloticus นิล 
   Eleotridae 
   14. Oxyeleotris marmorata บู ่
   Pristolepididae 
   15. Pristolepis fasciata หมอชา้งเหยียบ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
+ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
 

20 
 

20 
 

20 
Siluriformes 
   Bagridae 
   16. Hemibagrus spilopterus กดเหลือง 
   Pangasiidae 
   17. Pangasianodon hypophthalmus สวาย 

 
 
- 
 
- 

 
 
+ 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
+ 

 
 

20 
 

20 
Synbranchiformes 
   Mastacembelidae 
   18. Mastacembelus armatus กระทิง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
+ 

 
 

20 
หมายเหตุ: – คือ ไม่พบปลา  + คือ พบปลา 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบชนิดปลาที่สำรวจพบในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อไทย จำนวนตัวของปลา E-value (%) น้ำหนักตัวของปลา (กรัม) E-value (%) 
1. Anabas testudineus หมอ 
2. Trichopodus pectoralis สลิด 
3. Barbodes schwanenfeldii ลำปำ 
4. Barbonymus gonionotus ตะเพียนขาว   
5. Hampala macrolepidota กระสบูขีด 
6. Labiobarbus lineatus ซ่า 
7. Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา 

1 
6 
23 
6 
7 
2 
16 

0.93 
5.61 
21.49 
5.61 
6.54 
1.87 
14.95 

41.50 
34.67 
129.01 
225.27 
113.97 
55.95 
109.42 

1.70 
1.42 
5.28 
9.23 
4.67 
2.29 
4.48 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1226

ตารางที่ 2 องค์ประกอบชนิดปลาที่สำรวจพบในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ต่อ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อไทย จำนวนตัวของปลา E-value (%) น้ำหนักตัวของปลา (กรัม) E-value (%) 

8. Oxygaster pointoni แปบ 
9. Labeo rohita ยี่สกเทศ 
10. Thynnichthys thynnoides เกลด็ถี่ 
11. Cyclocheilichthys apogon ตาแดง 
12. Notopterus notopterus สลาด 
13. Oreochromis niloticus นิล 
14. Oxyeleotris marmorata บู ่
15. Pristolepis fasciata หมอชา้งเหยยีบ 
16. Hemibagrus spilopterus กดเหลือง 
17. Pangasianodon hypophthalmus สวาย 
18. Mastacembelus armatus กระทิง 

1 
2 
2 
1 
31 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

0.93 
1.87 
1.87 
0.93 
28.97 
0.93 
0.93 
1.87 
2.80 
0.93 
0.93 

44.00 
209.60 
47.40 
90.30 
87.09 
350.00 
174.90 
31.70 
156.83 
185.00 
355.30 

1.80 
8.58 
1.94 
3.70 
3.57 
14.33 
7.16 
1.30 
6.42 
7.58 
14.55 

รวม 107 100 2441.92 100 
 

 
รูปที่ 2 องค์ประกอบชนิดปลาทั้งหมดในคลองทอน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา แบ่งตามการจัดลำดับทาง
อนุกรมวิธานในระดับของอันดับ จำนวนตัวเลขแสดงสัดส่วน
เป็นร้อยละ 

รูปที่ 3 องค์ประกอบชนิดปลาทั้งหมดในคลองทอน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา แบ่งตามการจัดลำดับทาง
อนุกรมวิธานในระดับของวงศ์ จำนวนตัวเลขแสดงสัดส่วน
เป็นร้อยละ 

 
ตารางที่ 3 ดัชนีความหลากหลายของปลาในคลองทอน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา 

Diversity index 
เดือนสำรวจ 

เฉลี่ย±SD พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ ์

จำนวนชนิด 5 8 4 4 13 6.80±3.83 
Species diversity index 1.43 1.78 1.02 1.21 2.04 1.50±0.42 
Richness index 1.82 2.00 1.11 1.44 3.21 1.92±0.80 
Evenness index 0.89 0.71 0.74 0.88 0.80 0.80±0.08 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบชนิดปลาที่สำรวจพบในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ต่อ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อไทย จำนวนตัวของปลา E-value (%) น้ำหนักตัวของปลา (กรัม) E-value (%) 

8. Oxygaster pointoni แปบ 
9. Labeo rohita ยี่สกเทศ 
10. Thynnichthys thynnoides เกลด็ถี่ 
11. Cyclocheilichthys apogon ตาแดง 
12. Notopterus notopterus สลาด 
13. Oreochromis niloticus นิล 
14. Oxyeleotris marmorata บู ่
15. Pristolepis fasciata หมอชา้งเหยยีบ 
16. Hemibagrus spilopterus กดเหลือง 
17. Pangasianodon hypophthalmus สวาย 
18. Mastacembelus armatus กระทิง 

1 
2 
2 
1 
31 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

0.93 
1.87 
1.87 
0.93 
28.97 
0.93 
0.93 
1.87 
2.80 
0.93 
0.93 

44.00 
209.60 
47.40 
90.30 
87.09 
350.00 
174.90 
31.70 
156.83 
185.00 
355.30 

1.80 
8.58 
1.94 
3.70 
3.57 
14.33 
7.16 
1.30 
6.42 
7.58 
14.55 

รวม 107 100 2441.92 100 
 

 
รูปที่ 2 องค์ประกอบชนิดปลาทั้งหมดในคลองทอน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา แบ่งตามการจัดลำดับทาง
อนุกรมวิธานในระดับของอันดับ จำนวนตัวเลขแสดงสัดส่วน
เป็นร้อยละ 

รูปที่ 3 องค์ประกอบชนิดปลาทั้งหมดในคลองทอน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา แบ่งตามการจัดลำดับทาง
อนุกรมวิธานในระดับของวงศ์ จำนวนตัวเลขแสดงสัดส่วน
เป็นร้อยละ 

 
ตารางที่ 3 ดัชนีความหลากหลายของปลาในคลองทอน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงลา 

Diversity index 
เดือนสำรวจ 

เฉลี่ย±SD พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ ์

จำนวนชนิด 5 8 4 4 13 6.80±3.83 
Species diversity index 1.43 1.78 1.02 1.21 2.04 1.50±0.42 
Richness index 1.82 2.00 1.11 1.44 3.21 1.92±0.80 
Evenness index 0.89 0.71 0.74 0.88 0.80 0.80±0.08 

 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ในการสำรวจพรรณปลาในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบปลาน้ำจืดทั้งสิ้น 6 อันดับ 
10 วงศ์ 18 สกุล และ 18 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากท่ีสุด และควรมีการส่งเสริมให้มกีารอนุรกัษ์ทรัพยากร เนื่องจาก
เป็นแหล่งอาศัยของชนิดปลาที่อยู่ในสถานภาพท่ีใกล้สูญพันธุ์ และมีสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์พบได้ค่อนข้างยากในแหล่งน้ำ
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คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟา้และเห็ดนางรม 
 

อัจฉรา เพ่ิม1* อภิญญา บุญรอง2 และสุปราณี ฝากุล3  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมในสภาวะจำลอง

ของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก และการกระตุ ้นการเจริญของเชื ้อ Lactobacillus plantarum และ Salmonella 
Typhimurium  จากการทดลองพบว่าการย่อยสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในสภาวะจำลองกระเพาะอาหารที่ระดับพีเอช 3, 4 
และ 5 และลำไส้เล็กที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 8 มีค่าน้อยกว่าการย่อยสารสกัดจากเห็ดนางรม  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์มีค่า
น้อยกว่าสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้า โดยท่ีการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าที่ระดับพีเอช 3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 
17.42, 12.53 และ 12.40% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าท่ีระดับพีเอช 6, 7 
และ 8  มีค่าเป็น 20.23, 20.19 และ 20.45% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง เม่ือทดสอบความสามารถของโอลิโกแซ็กคาไรด์

จากเห็ดนางฟ้าต่อการกระตุ้นการเจริญของเชื้อพบว่าเชื้อโพรไบโอติก L. plantarum มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.40 เป็น 8.62 
log cfu/ml แต่เชื้อก่อโรค S. Typhimurium มีจำนวนลดลงจาก 5.57 เป็น 3.75 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น
โอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้ามีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติกเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

สุขภาพต่อไป 
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Primary Prebiotic Properties of Oligosaccharides from                                           
Sajor-Caju Mushroom and Oyster Mushroom  

 
Atchara Phoem1* Apinya Bunrong2 and Supranee Fakul3  

 
Abstract 

The research aims to study the resistance to digestion of sajor-caju mushroom and oyster 
mushroom in simulated gastric and intestinal juices, and growth stimulation of Lactobacillus plantarum and 
Salmonella Typhimurium. The experiments showed that the digestion of crude extracts and oligosaccharides 
from sajor-caju mushroom in the gastric juice at pH 3, 4, and 5, and the intestinal juice at pH 6, 7, and 8 was 
less than that of oyster mushroom. Digestion of oligosaccharides is less valuable than crude extract from 
sajor-caju mushroom. The digestions of sajor-caju mushroom oligosaccharides at pH 3, 4, and 5 were 17.42, 
12.53, and 12.40%, respectively, and the digestions of sajor-caju mushroom oligosaccharides at pH 6, 7, and 
8 were 20.23, 20.19, and 20.45%, respectively within 6 hours. Testing the ability of sajor-caju mushroom 
oligosaccharides on growth of the bacteria showed that sajor-caju mushroom oligosaccharides stimulated 
the growth of L. plantarum by increasing their numbers from 5.40 to 8.62 log cfu/ml. S. Typhimurium 
decreased their numbers from 5.57 to 3.75 log cfu/ml within 24 hours. Therefore, the sajor-caju mushroom 
oligosaccharides showed primary prebiotic properties, initially can be applied in the further development of 
health supplement products. 
 
Keywords : sajor-caju mushroom, oyster mushroom, oligosaccharides, Lactobacillus plantarum 
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บทนำ 
อาหารเชิงหน้าที่ (functional foods) เป็นอาหารที่บริโภคแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าทาง

โภชนาการพื้นฐาน และช่วยลดอัตราเสี่ยงในการทำให้เกิดโรค อาหารเชิงหน้าที่ที่ได้รับความนิยมมากคือ สารพรีไบโอติก 
(prebiotic) เป็นสารที่สามารถถูกหมักได้อย่างเฉพาะเจาะจง ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบจำเพาะต่อจำนวนและ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกลุ่มโพรไบโอติก (probiotic) เช่น lactobacilli และ bifidobacteria เป็นต้น   
อันส่งผลให้เจ้าบ้าน (host) มีสุขภาวะที่ดีได้ และสารพรีไบโอติกที่ดีจะต้องไม่ถูกย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหารของ   
เจ้าบ้าน  การทำงานร่วมกันระหว่างพรีไบโอติกและโพรไบโอติกจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การป้องกันอาการท้องผูก 
ท้องเสีย ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด และการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น [1, 2]  

พรีไบโอติกที่นิยมประยุกต์ใช้ในอาหารส่วนใหญ่เป็นประเภทโอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharides) ได้แก่ อินนูลิน 
(inulin) ประกอบด้วยน้ำตาลฟรุคโตส 2 โมเลกุลยึดติดกันตำแหน่ง β-2,1 และต่อกับน้ำตาลกลูโคสตำแหน่ง α-2,1 มีจำนวน

โมเลกุลต่อกัน 9-60 โมเลกุล มีค่า degree of polymerization (DP) อยู่ระหว่าง 9-60 โมเลกุลพบได้ในเห็ด [3] โดยเฉพาะ

เห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมเป็นเห็ดพื้นบ้านของไทยที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค  โดยที่เห็ดนางฟ้ามีหมวกดอกที่มี

ลักษณะแบนราบมีสีขาว และมีครีบชิดกัน ส่วนเห็ดนางรมมีลักษณะคล้ายเห็ดนางฟ้าแต่มีสีเข้มกว่า เห็ดทั ้ง 2 ชนิด
ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุ วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 เป็นต้น และมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ      
ลดระดับน้ำตาลในเลือด ต่อต้านการอักเสบ และยับยั้งเชื้อก่อโรคบางชนิด เป็นต้น [4] แต่มีข้อจำกัดจากงานวิจัยที่ผ่านมา

เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกเบื้องต้นที่ดีของสารสกัดจากเห็ดคือการทนต่อการย่อยในระบบทางเดิน

อาหารของมนุษย์ และการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติกในลำไส้ใหญ่ได้ไม่สมบูรณ์  จากงานวิจัยของ Moumita and Das 
[5] นำเห็ด 5 ชนิดมาสกัดสารสำคัญพบว่าเห็ดแต่ละชนิดมีอินนูลินและเบต้ากลูแคนในปริมาณมาก สามารถกระตุ้นการเจริญ

ของเชื ้อโพรไบโอติกเช่น Lactobacillus plantarum และ Enterococcus faecium ได้ดีที ่สุด  นอกจากน้ีมีการนำเห็ด

หลินจือมาสกัดจนได้สารโพลีแซ็กคาไรด์พบว่า สามารถกระตุ้นการเจริญของเชื้อที่ดีในลำไส้เช่น Bacteroides choerinum, 
Lactobacillus johnsonii และ L. lactis และยับยั ้งการเจริญของเชื ้อที ่ทำให้เกิดโรคอ้วนเช่น Barnesiella spp. และ 
Dehalobacterium spp.ได้ดี [6]  ข้อจำกัดจากงานวิจัยที่สกัดพรีไบโอติกจากเห็ดคือ ไม่มีการทดสอบการทนต่อการย่อยใน

ระบบทางเดินอาหารเพ่ือท่ีจะทำให้แน่ใจว่ามีพรีไบโอติกเหลือมาถึงลำไส้ใหญ่ ท่ีจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์

ในลำไส้ใหญ่ 
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมใน

สภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ความสามารถของสารสกัดในการกระตุ้นการเจริญของเชื้อ L. plantarum 
TISTR 1465 และเชื้อ Staphylococcus aureus ATCC 25923    
 

วิธีการวิจัย 
1. การสกัดเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม 

นำ เห ็ ดนางฟ ้ า (Pleurotus sajor-caju (Fr.Singers)  และ เห ็ ดนางรม  (Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr.) 
Kummer) มาล้างน้ำแล้วนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง บดให้ละเอียดพอประมาณ นำมาแช่ในน้ำ
โดยมีอัตราส่วนของเห็ดนางฟ้า/เห็ดนางรมต่อตัวทำละลายเป็น 1:10 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา      
1 ชั่วโมง กรองเอากากออกแล้วนำส่วนใสของสารสกัดหยาบ (crude extract) จากเห็ดนางฟ้า/เห็ดนางรมไปทำแห้งแบบ       
แช่เยือกแข็ง [7] ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โดยวิธี dinitrosalicylic acid [8] และปริมาณน้ำตาล

ท้ังหมด (total sugar) โดยวิธี phenol-sulfuric acid [9] 
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นำสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมมาทำบริสุทธิ์บางส่วนจะได้เป็นโอลิโกแซ็กคาไรด์  โดยการใช้เชื้อยีสต์ 
(Saccharomyces cerevisiae) ความเข้มข้น 1.5x108 cfu/ml เพื ่อกำจัดน้ำตาลรีด ิวซ์  แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง 
(millipore filter) ขนาด 0.22 μm  จากนั้นนำโอลิโกแซ็กคาไรด์แต่ละชนิดมาแช่ใน 80% เอทานอลโดยมีอัตราส่วนของสาร

สกัดต่อตัวทำละลายเป็น 1:10 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง นำไปหมุนเหวี ่ยงท่ี 10,000xg 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนของโอลิโกแซ็กคาไรด์นำส่วนตะกอนมาทำให้แห้ง [7]  ตรวจสอบปริมาณ

น้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลท้ังหมด และเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิท่ี 4 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ในการทดสอบข้ันต่อไป  
2. การทดสอบความสามารถของสารสกัดในการทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

แบบต่อเนื่อง 
นำสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมมาทดสอบการทนต่อการย่อยในสภาวะจำลอง

ของกรดในกระเพาะอาหาร บัฟเฟอร์ของกรดไฮโดรคลอริก (HCl buffer) ปรับพีเอชเป็น 3, 4 และ 5  นำตัวอย่างความเข้มข้น 
1% w/v ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มาใส่ในแบบจำลองของสารละลายกรดในกระเพาะอาหาร (simulated gastric juice) ปริมาตร 
9 มิลลิลิตร บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง [10] จากนั้นนำตัวอย่างมาตรวจสอบปริมาณน้ำตาล

รีดิวซ์ และน้ำตาลท้ังหมด แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์การย่อย (hydrolysis) ตามสูตรดังน้ีคือ 
การย่อย (hydrolysis) (%) = reducing sugar released                          x100 
              total sugar content-initial reducing sugar content 
บัฟเฟอร์ของกรดไฮโดรคลอริกพีเอช 3 เวลา 6 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาโดยการเติม 1M NaOH (พีเอช 7)  จากนั้นนำ

สารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมมาทดสอบการทนต่อสภาวะจำลองเอนไซม์ในลำไส้เล็ก 
(simulated intestinal juice) แล้วปรับพีเอช ด้วย NaOH 0.5 โมลาร์ เพื ่อให้ได้พีเอชเท่ากับ 6, 7 และ 8 บ่มอุณหภูมิ          
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 3 และ 6 ชั่วโมง [10] ทำการทดลอง 3 ซ้ำ  จากนั้นนำตัวอย่างมาตรวจสอบปริมาณน้ำตาล

รีดิวซ์และน้ำตาลทั้งหมด แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์การย่อย (hydrolysis) ตามสูตรข้างต้น  และคัดเลือกสารสกัดหยาบและโอลิ

โกแซ็กคาไรด์ท่ีมีการย่อยต่ำกว่า 25% ไปทดสอบขั้นต่อไป 
3. การทดสอบความสามารถของสารสกัดต่อการเจริญของเชื้อโพรไบโอติก (Lactobacillus plantarum) และ

เชื้อก่อโรค (Salmonella Typhimurium) 
เตรียมหัวเชื้อโพรไบโอติก Lactobacillus plantarum TISTR 1465 เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ De Man Rogosa 

and Sharpe agar (MRS) ปรับให้มีปริมาณเชื ้อเริ ่มต้นเป็น 5x106 cfu/ml ส่วนการเตรียมหัวเชื ้อก่อโรค Salmonella 
Typhimurium ATCC 13311 เลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื้อ Tryptic Soy Agar (TSA) ปรับให้มีปริมาณเชื ้อเริ ่มต้นเป็น 5x106 
cfu/ml นำโอลิโกแซ็กคาไรด์ท่ีมีการย่อยต่ำกว่า 25%  โดยใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์ความเข้มข้นเป็น 1% w/v ใส่ในอาหารเล้ียงเชื้อ 
minimal medium เพื่อทดสอบการเจริญของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 และเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 
(ความเข้มข้นสุดท้าย 5x105 cfu/ml) [2] แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้คือ กลุ่มที่ 1 นำโอลิโกแซ็กคาไรด์ เชื้อ L. plantarum TISTR 
1465 และเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium  กลุ่มที่ 2 นำโอลิโกแซ็ก  คาไรด์
และเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium กลุ่มที่ 3 นำโอลิโกแซ็กคาไรด์ และเชื้อ S. 
Typhimurium ATCC 13311 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium  กลุ่มที่ 4 นำเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 และ
เชื ้อ S. Typhimurium ATCC 13311 ใส่ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ minimal medium  กลุ่มที่ 5 นำเชื ้อ L. plantarum TISTR 
1465 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ minimal medium และกลุ่มที่ 6 นำเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
minimal medium นำตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่มที่บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 0 และ 24 ชั่วโมง  นับจำนวนเชื้อโดยวิธี 
pour plate โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella Shigella agar (SS agar) สำหรับเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 และ
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อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar สำหรับเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง   
ทำการทดลอง 3 ซ้ำ [11] 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการทดลองที่ได้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้ำ  ผลที่ได้นำมา

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan ,s multiple 
range test  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของสารสกัดในการทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 
 นำสารสกัดจากเห็ดนางฟ้ามาทดสอบการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรด และลำไส้เล็กท่ี
มีเอนไซม์ α-amylase แบบต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) พบว่า การย่อยสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์ใน

สภาวะจำลองของกระเพาะอาหารที่ระดับพีเอช 3 มีค่ามากกว่าการย่อยท่ีระดับพีเอช 4 และ 5  แต่การย่อยสารสกัดหยาบและ

โอลิโกแซ็กคาไรด์ในสภาวะจำลองของลำไส้เล็กที่ระดับพีเอช 6, 7 และ 8 ไม่แตกต่างกันภายในเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง  การย่อย
โอลิโกแซ็กคาไรด์มีค่าน้อยกว่าการย่อยสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้าภายในเวลา 6 ชั่วโมง การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ด

นางฟ้าที่ระดับพีเอช 3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 17.42, 12.53 และ 12.40% ตามลำดับ  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ด

นางฟ้าท่ีระดับพีเอช 6, 7 และ 8  มีค่าเป็น 20.23, 20.19 และ 20.45% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง  
 
ตารางที่ 1 การย่อย (%) สารสกัดหยาบและโอลิโกแซคคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและ     
ลำไส้เล็ก 

 
สารสกัด 

 

 
เวลา 
(ช.ม.) 

ค่าเฉลี่ยของการย่อย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 
ค่าพีเอชของกระเพาะอาหาร ค่าพีเอชของลำไส้เล็ก 

3 4 5 6 7 8 
สารสกัดหยาบ 0 0.50±0.03aA 0.41±0.05aA 0.52±0.07aA 0.83±0.07aA 0.85±0.06aA 0.80±0.05aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  0.45±0.05aA 0.35±0.07aA 0.34±0.05aA 0.72±0.04aA 0.71±0.05aA 0.76±0.07aA 
สารสกัดหยาบ 3 20.50±0.03aA 17.23±0.05aB 16.72±0.09aB 30.35±0.11aA 30.26±0.08aA 30.47±0.04aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  15.45±0.07bA 11.57±0.02bB 12.40±0.07bB 22.61±0.07bA 22.50±0.09bA 22.28±0.05bA
สารสกัดหยาบ 6 20.36±0.04aA 17.30±0.03aB 16.20±0.09aB 31.25±0.05aA 31.34±0.05aA 31.20±0.06aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  17.42±0.08bA 12.53±0.05bB 12.40±0.07bB 20.23±0.03bA 20.19±0.07bA 20.45±0.08bA

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละค่าพีเอชที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละชนิดของสารสกัดที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

นำสารสกัดจากเห็ดนางรมมาทดสอบการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไสเ้ล็ก (ตารางที่ 2) พบว่า       
การย่อยในแต่ละระดับพีเอชมีค่าสอดคล้องกับการย่อยสารสกัดจากเห็ดนางฟ้า  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางรมท่ี

ระดับพีเอช 3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 26.45, 20.65 และ 21.10% ตามลำดับ  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางรมท่ี

ระดับพีเอช 6, 7 และ 8  มีค่าเป็น 35.60, 35.67 และ 36.11% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง  จะเห็นได้ว่าการย่อยใน

สภาวะจำลองของกระเพาะอาหารในสภาวะท่ีมีความเป็นกรดจะทำให้พันธะโมเลกุลสารสกัดหลุดจากกันได้ง่ายโดยเกิดแบบสุ่ม   
ส่วนการย่อยในสภาวะจำลองของลำไส้เล็กสารสกัดถูกย่อยด้วยเอนไซม์ α-amylase ท่ีมีความจำเพาะต่อพันธะท่ีจะเข้าไปย่อย

ในโมเลกุลนั้นๆ  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์มีค่าน้อยกว่าสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้า ทำให้โอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้า
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สามารถเหลือไปถึงลำไส้ใหญ่ประมาณ 80% ซึ่งโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าคาดว่าประกอบด้วยสารกลุ่มอินนูลินมีขนาด

โมเลกุล 9-60 โมเลกุล ทำให้มีคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่ดี [3]   สอดคล้องกับงานวิจัยในพืชหัวของ Phoem และคณะ

[12]  ทำการทดสอบการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากว่านหอมแดง พบว่าสารสกัดหยาบและโอลิโกแซ็กคาไรด์จากว่าน

หอมแดงสามารถทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้ดี  โดยท่ีโอลิโกแซ็กคาไรด์เหลือไปถึง

ลำไส้ใหญ่ประมาณ 77% 

 

ตารางที่ 2 การย่อย (%) สารสกัดหยาบและโอลิโกแซคคาไรด์จากเห็ดนางรมในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและ      
ลำไส้เล็ก 

 
สารสกัด 

 

 
เวลา 
(ช.ม.) 

ค่าเฉลี่ยของการย่อย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 
ค่าพีเอชของกระเพาะอาหาร ค่าพีเอชของลำไส้เล็ก 

3 4 5 6 7 8 
สารสกัดหยาบ 0 0.62±0.05aA 0.60±0.07aA 0.57±0.07aA 0.85±0.05aA 0.87±0.10aA 0.90±0.05aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  0.40±0.03aA 0.43±0.12aA 0.40±0.05aA 0.67±0.08aA 0.70±0.07aA 0.74±0.08aA 
สารสกัดหยาบ 3 31.67±0.09aA 26.80±0.05aB 26.12±0.04aB 42.45±0.09aA 42.30±0.04aA 41.65±0.07aA 
โอลิโกแซคคาไรด์  27.91±0.03bA 25.80±0.04bB 24.78±0.07bB 34.25±0.05bA 34.57±0.03bA 33.80±0.08bA
สารสกัดหยาบ 6 30.60±0.08aA 28.30±0.06aB 28.52±0.09aB 45.20±0.08aA 45.31±0.10aA 44.24±0.05aA
โอลิโกแซคคาไรด์  26.45±0.03bA 20.65±0.04bB 21.10±0.03bB 35.60±0.05bA 35.67±0.04bA 36.11±0.04bA 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละค่าพีเอชที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละชนิดของสารสกัดที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

2. ผลของสารสกัดต่อการเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantarum และเชื้อ Salmonella Typhimurium  

โอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้ามีคุณสมบัติการทนต่อสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้ดีที่สุด             
จึงคัดเลือกมาใช้ทดสอบการเจริญของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 และเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 (ตารางท่ี 
3) พบว่า โอลิโกแซ็กคาไรด์มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 1) ทำให้มีจำนวน

เพิ่มขึ้นจาก 5.40 เป็น 8.62 log cfu/ml  เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 4 (ชุดควบคุม) เชื้อ L. plantarum TISTR 1465 มีจำนวน

เพ่ิมขึ้นจาก 5.73 เป็น 6.10 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ชั่วโมง  และเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มท่ี 1) สามารถใช้
โอลิโกแซ็กคาไรด์เปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์ทำให้เชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 มีจำนวนลดลงจาก 5.57 เป็น 3.75 log 
cfu/ml เม่ือเทียบกับเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 (กลุ่มท่ี 4) มีจำนวนลดลงจาก 5.58 เป็น 4.60 log cfu/ml ภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง   เชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 2) สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.54 เป็น 
8.40 log cfu/ml แต่เชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 (กลุ่มท่ี 3) ไม่สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์มีจำนวนเป็น 5.60 log 
cfu/ml ในขณะเดียวกันหากไม่มีการเติมโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็นแหล่งคาร์บอน เชื้อ L. plantarum TISTR 1465 (กลุ่มที่ 5) 
และเชื้อ S. Typhimurium ATCC 13311 (กลุ่มท่ี 6) ไม่มีการเพิ่มจำนวนเมื่อเทียบกับเชื้อเริ่มต้น 
  จากการทดลองจะเห็นได้ว่าโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าสามารถกระตุ้นการเจริญของเชื้อ L. plantarum 
เนื่องจากเชื้อสามารถผลิตเอนไซม์ α-galactosidase และ β-galactosidase เพื่อย่อยสลายโอลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่มอินนูลิน

เปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์ เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดโพรพิโอนิก และกรดบิวทีริก   โดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอช

ภายในเซลล์ รบกวนกระบวนการเมแทบอลิซึม และทำให้เชื้อก่อโรคตายในที่สุด    แต่เชื้อ S. Typhimurium ไม่สามารถผลิต
เอนไซม์มาย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์ได้ [13]     สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ และคณะ [14] นำเห็ดหัวลิงมาสกัดด้วย 
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ตารางที่ 3 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าต่อการเจริญของเชื้อ L. plantarum และเชื้อ S. Typhimurium             
 

กลุ่มที่ 
ค่าเฉลี่ยของจำนวนเชื้อ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (log cfu/ml) 

L. plantarum TISTR 1465 S. Typhimurium ATCC 13311
ชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 24

1. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum+ S. Typhimurium 5.40±0.02aB 8.62±0.04aA 5.57±0.08aA 3.75±0.05cB
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + L. plantarum 5.54±0.06aB 8.40±0.03aA ND ND 
3. โอลิโกแซ็กคาไรด์ + S. Typhimurium ND ND 5.42±0.06aA 5.60±0.03aA
4. L. plantarum+ S. Typhimurium 5.73±0.03aA 6.10±0.05bA 5.58±0.04aA 4.60±0.05bB
5. L. plantarum 5.75±0.05aA 6.12±0.03bA ND ND
6. S. Typhimurium ND ND 5.30±0.07aA 5.41±0.02aA

ND: not determined (ไม่ได้ทำการวิเคราะห์) ชุดควบคุม: กลุ่มที่ 4, 5 และ 6 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ในแนวนอนที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้จากเชื้อที่ทดสอบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กในแนวตั้งที่ต่างกันคือ ค่าที่ได้ในแต่ละกลุ่มที่ทดสอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
กระบวนการอัลตราซาวด์ร่วมกับความร้อนได้โพลิแซ็กคาไรด์ พบว่าสามารถกระตุ้นการเจริญของเชื ้อ Lactobacilllus 
bulgaricus และ L. brevis  นอกจากนี้นำเห็ดป่าสะแกราช 9 ชนิดมาทำการอบแห้งจนได้โพลิแซ็กคาไรด์พบว่า สามารถ
กระตุ้นการเจริญของเชื้อ L. casei และ L. plantarumได้ดี [15]  และงานวิจัยของ Sawangwan et al. [16] นำเห็ด 7 ชนิด
มาสกัดด้วยเอทานอลและน้ำร้อน พบว่ามีสารองค์ประกอบคือกาแลกโทส แลกทูโลส และมอลโตไตรโอสที่สามารถกระตุ้นการ

เจริญของเชื ้อ L. acidophilus และ L. plantarum  แต่ไม่สามารถกระตุ ้นการเจริญของเชื ้อ Salmonella paratyphi, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, และ Escherichia coli   
 

สรุปผลการวิจยั 
สารสกัดจากเห็ดนางฟ้ามีความสามารถทนต่อการย่อยในสภาวะจำลองของกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดและ

สภาวะจำลองของลำไส้เล็กท่ีมีเอนไซม์ α-amylase ได้ดีกว่าสารสกัดจากเห็ดนางรม  โดยที่โอลิโกแซ็กคาไรด์สามารถทนต่อ

การย่อยได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้า เชื้อโพรไบโอติก L. plantarum สามารถใช้โอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้า

เพื่อกระตุ้นการเจริญและยับยั้งเชื้อก่อโรค S. Typhimurium  ดังนั้นโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้ามีคุณสมบัติการเป็น      
พรีไบโอติกที่ดี และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต่อไป 
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การคัดเลือกและผลของอาหารเลีย้งเชื้อตอการประเมินเชงิคุณภาพของการละลายฟอสเฟตโดยแบคทีเรีย 

Bacillus ไอโซเลท B56 ท่ีไดจากตัวอยางทางทะเล 

สมรักษ พันธผล 1* นูรานี   ยิตอซอ2 และ สุกัลยา เหมมณี3  

บทคัดยอ 

แบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตมีบทบาทสำคัญในการแกไขการขาดฟอสฟอรัสของพืช การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรอง

กิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย Bacilllus spp. ที่แยกไดจากตัวอยางทางทะเล และทดสอบผลของแหลงคารบอน 

แหลงไนโตรเจนอนินทรีย และโซเดียมคลอไรดตอการละลายฟอสเฟตโดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพ  แบคทีเรีย  Bacillus จำนวน 

87 ไอโซเลทนำมาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตโดยใชอาหารเลี ้ยงเชื้อ Pikovskaya's medium agar  ที่มีไตร

แคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2)  จากแบคทีเรียทั้งหมดพบ 10 ไอโซเลท (11.5%) ที่เกิดโซนใสรอบโคโลนี  มีดัชนีการละลาย

ฟอสเฟต (phosphate solubilization index) อยูในชวง 1.2 ถึง 2.1 โดยที่แบคทีเรียไอโซเลท B56 ใหผลการละลายฟอสเฟต

สูงสุด เม่ือศึกษาการละลายฟอสเฟต 3 ประเภท (ไตรแคลเซียมฟอสเฟต เฟอรริกฟอสเฟต และอลูมิเนียมฟอสเฟต) พบวาแบคทีเรีย

ไอโซเลท B56 ละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟต แตไมละลายเฟอรริกฟอสเฟตและอลูมิเนียมฟอสเฟต   ศึกษาผลของแหลงคารบอน  

แหลงอนินทรียไนโตรเจน โดยมีสารสกัดจากยีสตเปนแหลงอินทรียไนโตรเจน และความเขมขนของโซเดียมคลอไรด ตอการละลาย

ฟอสเฟตเชิงคุณภาพของไอโซเลท B56 โดยใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ  Pikovskaya's medium agar 

พบวากลูโคส 10 กรัม/ลิตร แอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 กรัม/ลิตร รวมกับสารสกัดจากยีสต 0.5 กรัม/ลิตร และโซเดียมคลอไรด 4 

กรัม/ลิตร เปนองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการละลายฟอสเฟตโดย Bacillus sp. ไอโซเลท B 56  การประเมิน

ศักยภาพของแบคทีเรียไอโซเลท B56 ในการละลายฟอสเฟตเชิงปริมาณจะทำการศึกษาตอไป 

คำสำคัญ : การคัดเลือก, การละลายฟอสเฟต, องคประกอบอาหารเลี้ยงเชื้อ, Bacillus spp. 
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Screening and Effect of Culture Medium on Qualitative Assessment of Phosphate 
Solubilization by Bacterium Bacillus Isolate B56 Obtained from Marine Sample  

 
Somrak Panphon1* Nuranee Yitoso2 and Sukallaya Hemmanee3 

 

Abstract 

         Phosphate solubilizing bacteria play a significant role in solving the phosphorus deficiency of plants. This 

study aimed to screen the phosphate solubilization activity of Bacillus strains isolated from marine samples and 

to evaluate the effects of carbon sources, inorganic nitrogen sources, and sodium chloride on the phosphate 

solubility of an efficient bacterial isolate. A total of 87 Bacillus isolates was tested for their ability to solubilize 

phosphate using Pikovskaya’s medium agar containing tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2. Among the isolates, 10 

(11.5%) showed a visible zone formed around their colonies. The phosphate solubilization index  ranged from 

1.2 to 2.1. The highest solubilization index was observed in isolate B56. Three different forms of inorganic 

phosphates (tricalcium phosphate, ferric phosphate and aluminum phosphate) were tested. It was observed 

that isolate B56 solubilized tricalcium phosphate but did not dissolve ferric phosphate and aluminum 

phosphate. Modified composition of Pikovskaya’s medium agar  was used to determine the effects of carbon, 

inorganic nitrogen sources with yeast extract as organic nitrogen source, and NaCl concentration on qualitative 

phosphate solubilization by isolate B56. Studies showed that 10 g/L of glucose, 0.5 g/L of ammonium sulphate 

with 0.5 g/L of yeast extract, and 4 g/L of NaCl were the appropriate components of culture medium for 

phosphate solubilization by Bacillus sp. isolate B56. However, further studies are needed to estimate its 

potential for quantitative phosphate solubilization.  

 

Keywords: Screening, Phosphate solubilization, Medium composition, Bacillus spp. 
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บทนำ 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) เปนหน่ึงในธาตุอาหารหลักที่สำคัญของพืช ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรง

ของพืช [1]  ปริมาณฟอสฟอรัสคิดเปน 0.2 - 0.8% ของน้ำหนักแหงของพืช  ในดินมีประมาณ 0.05% (w/w) แตอยูในรูปที่เปน

ประโยชนสำหรับพืชน้ันมีอยูนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด [2]  ฟอสฟอรัสในดินสวนใหญจะถูกตรึงรวมกับธาตุ

อื่น เชน เหล็ก อลูมิเนียม แคลเซียม และแมกนีเซียม  ดวยเหตุน้ีจึงจำเปนตองใชเทคนิคทางเลือกอื่นในการเพิ่มฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนกับพืช [1,2] จุลินทรียที่ละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing microbes (PSMs)  เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถ

เปลี่ยนรูปสารประกอบฟอสฟอรัสที่ไมละลายน้ำที่ใหอยูในรูปฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได โดยอาศัยกลไกที่แตกตางกัน การใช PSMs 

เพื่อเปนปุยฟอสฟอรัส (P-fertilizers) เปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม [3] จุลินทรียที่ละลายฟอสเฟตมี

หลากหลายชนิด ตัวอยางเชื้อรา เชน  Aspergillus niger, A. clavatus, A. awamori, Penicillium citrinum และ P. oxalicum  

[1,4] ตัวอยางแบคทีเรีย เชน Pseudomonas canescens, P. putida, P. fluorescens,  Bacillus circulans, B.megaterium, 

B. polymyxa, B. subtilis, Rhizobium meliloti, R. leguminosarum  และ Kosakonia  radicincitans [1,5]  แบคทีเร ียที่

ละลายฟอสเฟตสวนใหญจะพบในดนิและดินบริเวณรากพืช ดังนั้นการศึกษาแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตสวนใหญทำการคัดแยก

แบคทีเรียจากดินและจากดินบริเวณรากพืช  แตอยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตจากตัวอยาง

ทางทะเล [6] แบคทีเรียที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเลที่สามารถละลายฟอสเฟตได เปนแบคทีเรียที่มีประโยชนในการนำไป

ประยุกตใชในดินที่มีสภาพดินเค็มได ความสามารถของแบคทีเร ียที่ละลายฟอสเฟต ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก แหลงของ

สารอาหาร แหลงของฟอสเฟต พีเอช ระยะเวลา และปจจัยทางสภาวะแวดลอม ดังนั้นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรอง
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   แบคทีเรีย Bacillus spp.จำนวน 87 ไอโซเลท ที่ไดคัดแยกมาจากตัวอยางทางทะเล ไดแก ตัวอยางดินทรายทะเล น้ำ
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โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื ้อแบบจุด (point inoculation) บนอาหาร  Pikovskaya’s medium agar  เตรียมตามวิธีการของ 
Wang et al. [4]  พีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อ 7.0  การคัดเลือกในขั้นตอนน้ี แตละไอโซเลทจะทำการทดลอง 2 ซ้ำ (duplicate) นำ
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บทนำ 

ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) เปนหน่ึงในธาตุอาหารหลักที่สำคัญของพืช ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรง

ของพืช [1]  ปริมาณฟอสฟอรัสคิดเปน 0.2 - 0.8% ของน้ำหนักแหงของพืช  ในดินมีประมาณ 0.05% (w/w) แตอยูในรูปที่เปน

ประโยชนสำหรับพืชน้ันมีอยูนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด [2]  ฟอสฟอรัสในดินสวนใหญจะถูกตรึงรวมกับธาตุ

อื่น เชน เหล็ก อลูมิเนียม แคลเซียม และแมกนีเซียม  ดวยเหตุน้ีจึงจำเปนตองใชเทคนิคทางเลือกอื่นในการเพิ่มฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนกับพืช [1,2] จุลินทรียที่ละลายฟอสเฟต (Phosphate solubilizing microbes (PSMs)  เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถ

เปลี่ยนรูปสารประกอบฟอสฟอรัสที่ไมละลายน้ำที่ใหอยูในรูปฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได โดยอาศัยกลไกที่แตกตางกัน การใช PSMs 

เพื่อเปนปุยฟอสฟอรัส (P-fertilizers) เปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม [3] จุลินทรียที่ละลายฟอสเฟตมี

หลากหลายชนิด ตัวอยางเชื้อรา เชน  Aspergillus niger, A. clavatus, A. awamori, Penicillium citrinum และ P. oxalicum  

[1,4] ตัวอยางแบคทีเรีย เชน Pseudomonas canescens, P. putida, P. fluorescens,  Bacillus circulans, B.megaterium, 

B. polymyxa, B. subtilis, Rhizobium meliloti, R. leguminosarum  และ Kosakonia  radicincitans [1,5]  แบคทีเร ียที่

ละลายฟอสเฟตสวนใหญจะพบในดนิและดินบริเวณรากพืช ดังนั้นการศึกษาแบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตสวนใหญทำการคัดแยก

แบคทีเรียจากดินและจากดินบริเวณรากพืช  แตอยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตจากตัวอยาง

ทางทะเล [6] แบคทีเรียที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเลที่สามารถละลายฟอสเฟตได เปนแบคทีเรียที่มีประโยชนในการนำไป

ประยุกตใชในดินที่มีสภาพดินเค็มได ความสามารถของแบคทีเร ียที่ละลายฟอสเฟต ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก แหลงของ
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คารบอน แหลงไนโตรเจนอนินทรีย และโซเดียมคลอไรดตอการละลายฟอสเฟตในเชิงคุณภาพโดยแบคทีเรียไอโซเลทที่คัดเลือกได  
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วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินท วิทยาเขตปตตานี  นำมาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต
โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื ้อแบบจุด (point inoculation) บนอาหาร  Pikovskaya’s medium agar  เตรียมตามวิธีการของ 
Wang et al. [4]  พีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อ 7.0  การคัดเลือกในขั้นตอนน้ี แตละไอโซเลทจะทำการทดลอง 2 ซ้ำ (duplicate) นำ
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            Phophate solubilizing index  =  B/A 
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และไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2 ) ความเขมขน 5 กรัม/ลิตร  2) ชนิดของแหลงคารบอน ไดแก กลูโคส (glucose)  แลกโทส 
(lactose) และแมนนิทอล (mannitol) ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร โดยมีไตรแคลเซียมฟอสเฟตเปนแหลงของฟอสฟอรัส   3) ความ
เขมขนของกลูโคส 0, 2, 4, 6, 8,10 และ 12  กรัม/ลิตร  4) ชนิดของแหลงไนโตรเจนอนินทรียไดแก แอมโมเนียมซัลเฟต 
(ammonium sulfate, (NH4)2SO4)  แอมโมเน ี ยมคลอไรด  (ammonium choride, NH4Cl)  และแอมโมเน ี ยมไนเตรต 
(ammonium nitrate, NH4NO3) ความเขมขน 0.5 กรัม/ลิตร โดยมีสารสกัดจากยีสต (yeast extract)  ความเขมขน 0.5 กรัม/
ลิตร  เปนแหลงไนโตรเจนอินทรียซ่ึงเปนองคประกอบของอาหารที่มีอยูเดิม และ 5) ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน
แตกตางกันไดแก 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 กรัม/ลิตร   

ทำการศึกษาโดยการเพาะเลี ้ยงเชื ้อแบคทีเร ียแบบจุดบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Pikovskaya’s medium agar ที ่มีการ
ปรับเปลี่ยนองคประกอบอาหารที่ตองการศึกษา บมเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง วัดการละลาย

ฟอสเฟต และคำนวณ phosphate solubilization index  รายงานผลเปนคาเฉลี่ย (mean)    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation (SD) จากการทดลอง 3 ซ้ำ   
 

 ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 

แบคทีเรีย Bacillus spp. จำนวน 87 ไอโซเลทที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเล ศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟต 

บนอาหาร Pikovskaya’s medium agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียจำนวน 10 ไอโซเลท 

คิดเปนสัดสวน 11.5% สามารถละลายฟอสเฟตได โดยเกิดโซนใสรอบโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้ออยางชัดเจน (รูปที่ 1)  ประสิทธิภาพ

การละลายฟอสเฟตเชิงคุณภาพจากคา phosphate solubilization index (PSI) ของแบคทีเรีย Bacillus spp. ทั้ง10 ไอโซเลท 

อยูในชวง 1.2-2.1 โดยแบคทีเรียไอโซเลท B56 ใหคาเฉลี่ยของ  PSI  สูงสุด เทากับ 2.1 ที่ระยะเวลาการบม  48 ชั่วโมง  ผลการ

ทดลองดังแสดงในตารางที่ 1  จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา Bacillus spp. ที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเล สามารถละลาย

ฟอสเฟต สัดส วนของแบคทีเร ียที ่สามารถละลายฟอสเฟตขึ ้นอย ู ก ับชนิดของแบคทีเร ียและแหลงที ่อยู  จากการศ ึกษา 

actinobacteria ที่ไดจากตัวอยางทางทะเล  จำนวน 200 ไอโซเลท พบวามีแบคทีเรียจำนวน 13 ไอโซเลท (6.5%)  สามารถละลาย

ฟอสเฟตได  โดยใหขนาดโซนใสในชวง 9-23 มิลลิเมตร ที่ระยะเวลา 6 วัน [6]  การศึกษาการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียทน

เกลือ (halotolerant strains) จำนวน 74 สายพันธุ พบแบคทีเรีย 9 สายพันธุ (ประมาณ 12 %) ที่สามารถละลายฟอสเฟต [8]   

สัดสวนของแบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตสูง มีรายงานมาจากแบคทีเรียที่ไดมาจากดินบนรากพืช  (rhizoplane) 

[9] หรือจากดินรอบ ๆ รากพืช (rhizosphere soil)  การศึกษาแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินเค็มรอบรากตนขาวสาลี พบวาสายพันธุ

แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ คือ Pseudomonas fluorescens และ Bacillus sp. [10]  จุลินทรียมีกลไกในการละลายฟอสเฟตที่

เปนประโยชนกับพืชแตกตางกันออกไป  เชนการผลิตกรดอินทรียและกรดอนินทรีย จากการศึกษาการละลายฟอสเฟตของ 

Bacillus  subtilis พบกรดอินทรียที่แบคทีเร ียผลิต เชน  gluconic acid, oxalic acid, lactic acid, และ succinic acid และ

เอนไซมที่เก่ียวของ ไดแก phosphatase  acid และ pyrophosphatase [11] กรดตางๆ ที่เกิดขึ้น ทำใหคาความเปนกรดเปนดาง

ของอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง สงผลใหเกิดการละลายของฟอสเฟตมากขึ้น [6,12] นอกจากน้ีกรดอินทรียบางชนิดเปนตัว chelator 

เกิดคีเลตกับแคลเซียม ทำใหการละลายฟอสเฟตมากขึ้น โดยจุลินทรียผลิตกรดอินทรียที่มีความแตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ [13] 

 
ผลการศึกษาประเภทฟอสเฟต 
         การละลายฟอสเฟตในรูปตาง ๆ โดย Bacillus sp. B56 เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 สามารถละลาย

ฟอสเฟตในรูปแคลเซียมฟอสเฟต Ca3(PO4)2   แตไมสามารถละลายฟอสเฟตในรูปเฟอริกฟอสเฟส ( FePO4) และอลูมิเนียม

ฟอสเฟต (AlPO4) (ไมแสดงขอมูล)  ผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวาความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียขึ้นอยูกับ
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ฟอสเฟตในรูปตาง ๆ แบคทีเรียสวนใหญสามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตไดดีกวาฟอสเฟตในรูปอ่ืน ๆ [4] การผลิตกรดอินทรีย

เปนกลไกอยางหน่ึงในการละลายฟอสเฟตโดยจุลินทรีย  โดยพบวาจุลินทรียเจริญไดดีในอาหารที่มีแคลเซียมฟอสเฟตและผลิตกรด

อินทรียปริมาณมากในอาหารที่มีแคลเซียมฟอสเฟต อลูมิเนียมฟอสเฟต และเฟอริกฟอสเฟส ตามลำดับ [13]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1   (a) สัดสวนของ Bacillus spp. ที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเลที่สามารถละลายฟอสเฟต  (b) การละลายฟอสเฟตของ
แบคทีเรียไอโซเลท B56 
 
ตารางที่ 1 การละลายฟอสเฟตของ Bacillus spp. ที่ไดจากจากตัวอยางทางทะเลบนอาหาร Pikovskaya’s medium agar ที่มี
แคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 48 ชั่วโมง  
 

รหัสแบคทีเรีย 
ขนาดโซนใส  

(ซม.)  
ขนาดโคโลนี  

(ซม.)  
Phosphate solubilization index  

B31  1.0±0.1  0.8±0.0 1.2±0.1 
B32  1.2±0.1  0.9±0.1  1.4±0.1  
B36  1.1±0.1  0.8±0.0  1.3±0.1  
B41  1.1±0.0 0.9±0.0 1.2±0.1  
B43  1.0±0.2  0.7±0.1  1.5±0.1  
B56  1.5±0.1  0.7±0.0  2.1±0.1  
B65  0.9±0.1 0.5±0.1  1.8±0.1  
B74  1.1±0.1  0.8±0.1  1.5±0.2  
B96  0.8±0.1  0.7±0.1 1.2±0.0 
B97  0.8±0.1  0.6±0.0 1.3±0.1 

 

ผลชนิดของแหลงคารบอน 

การละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 ที ่มีแหลงคารบอนแตกตางกันไดแก กลูโคส  แลกโทส และแมนนิทอล      

เปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 2 ผลการทดลองพบวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีกลูโคสเปน

แหลงคารบอนไดดีที่สุด โดยมีคา PSI เทากับ 2.0  สำหรับการใชน้ำตาลแลกโทส และแมนนิทอลเปนแหลงคารบอน การเกิดโซนใส

ไมชัดเจน โดยสังเกตเห็นโซนใสบางๆ รอบโคโลนี  แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 ใชน้ำตาลกลูโคสไดดีกวาน้ำตาลแลกโทส 

และแมนนิทอล  กลูโคสเปนแหลงคารบอนที่เหมาะสมของแบคทีเรียหลายชนิด เชน Pseudomonas fluorescens และ Bacillus 

sp. [10]  เชนเดียวกับ Bacillus subtilis BPM 12 และ Penicillium oxalicum FJG21 และ FJQ5 ซึ่งพบวากลูโคสเปนแหลง

คารบอนที่เหมาะสมในการละลายฟอสเฟต และสามารถใชน้ำตาลแมนนิทอลไดรองจากกลูโคส [4]  การศึกษาการละลายฟอสเฟต
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ฟอสเฟตในรูปตาง ๆ แบคทีเรียสวนใหญสามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตไดดีกวาฟอสเฟตในรูปอ่ืน ๆ [4] การผลิตกรดอินทรีย

เปนกลไกอยางหน่ึงในการละลายฟอสเฟตโดยจุลินทรีย  โดยพบวาจุลินทรียเจริญไดดีในอาหารที่มีแคลเซียมฟอสเฟตและผลิตกรด

อินทรียปริมาณมากในอาหารที่มีแคลเซียมฟอสเฟต อลูมิเนียมฟอสเฟต และเฟอริกฟอสเฟส ตามลำดับ [13]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1   (a) สัดสวนของ Bacillus spp. ที่คัดแยกจากตัวอยางทางทะเลที่สามารถละลายฟอสเฟต  (b) การละลายฟอสเฟตของ
แบคทีเรียไอโซเลท B56 
 
ตารางที่ 1 การละลายฟอสเฟตของ Bacillus spp. ที่ไดจากจากตัวอยางทางทะเลบนอาหาร Pikovskaya’s medium agar ที่มี
แคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 48 ชั่วโมง  
 

รหัสแบคทีเรีย 
ขนาดโซนใส  

(ซม.)  
ขนาดโคโลนี  

(ซม.)  
Phosphate solubilization index  

B31  1.0±0.1  0.8±0.0 1.2±0.1 
B32  1.2±0.1  0.9±0.1  1.4±0.1  
B36  1.1±0.1  0.8±0.0  1.3±0.1  
B41  1.1±0.0 0.9±0.0 1.2±0.1  
B43  1.0±0.2  0.7±0.1  1.5±0.1  
B56  1.5±0.1  0.7±0.0  2.1±0.1  
B65  0.9±0.1 0.5±0.1  1.8±0.1  
B74  1.1±0.1  0.8±0.1  1.5±0.2  
B96  0.8±0.1  0.7±0.1 1.2±0.0 
B97  0.8±0.1  0.6±0.0 1.3±0.1 

 

ผลชนิดของแหลงคารบอน 

การละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 ที ่มีแหลงคารบอนแตกตางกันไดแก กลูโคส  แลกโทส และแมนนิทอล      

เปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 2 ผลการทดลองพบวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีกลูโคสเปน

แหลงคารบอนไดดีที่สุด โดยมีคา PSI เทากับ 2.0  สำหรับการใชน้ำตาลแลกโทส และแมนนิทอลเปนแหลงคารบอน การเกิดโซนใส

ไมชัดเจน โดยสังเกตเห็นโซนใสบางๆ รอบโคโลนี  แสดงใหเห็นวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 ใชน้ำตาลกลูโคสไดดีกวาน้ำตาลแลกโทส 

และแมนนิทอล  กลูโคสเปนแหลงคารบอนที่เหมาะสมของแบคทีเรียหลายชนิด เชน Pseudomonas fluorescens และ Bacillus 

sp. [10]  เชนเดียวกับ Bacillus subtilis BPM 12 และ Penicillium oxalicum FJG21 และ FJQ5 ซึ่งพบวากลูโคสเปนแหลง

คารบอนที่เหมาะสมในการละลายฟอสเฟต และสามารถใชน้ำตาลแมนนิทอลไดรองจากกลูโคส [4]  การศึกษาการละลายฟอสเฟต
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ของ B.  subtilis จำนวน 6 ไอโซเลทพบวาแบคทีเรียทุกไอโซเลทผลิตกรดอินทรีย gluconic acid และ lactic acid โดยผลิตกรด 

gluconic acid  ในปริมาณที่สูงกวากรดชนิดอื่น ๆ (oxalic acid, lactic acid และ succinic acid) [11]  ในแบคทีเรียแกรมลบ

พบวาการผลิต gluconic  acid  เกี ่ยวของกับ การ oxidation ของกลูโคสโดยตรง โดยมีเอนไซมที ่เก ี ่ยวของคือ glucose 

dehydrogenase [14] 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 2 ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 บนอาหาร Pikovskaya’s medium agar ที่แหลงคารบอนที่
แตกตางกัน (a) กลูโคส  (b) แลกโทส และ (c)  แมนนิทอล 
 
ผลความเขมขนของกลูโคส 
     ความเขมขนของกลูโคสตอการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียสามารถ
ละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีกลูโคสความเขมขน 10 กรัม/ลิตร ไดมากที่สุดรองลงมาคือ 8 กรัม/ลิตร โดยมีคา PSI เฉลี่ย คือ 2.4 
และ 1.7 ตามลำดับ (ตารางที่ 2)  ในอาหารที่ไมมีกลูโคส และมีกลูโคสความเขมขน 2 กรัม/ลิตร   พบวาแบคทีเรียมีการเจริญ แตไม
มีกิจกรรมละลายฟอสเฟต ความเขมขนของกลูโคส 10 กรัม/ลิตร เปนความเขมขนของกลูโคสที่เปนองคประกอบของสูตรอาหารที่
ใชสำหรับคัดกรองจุล ินทรียที ่ละลายฟอสเฟต เชน  Pikovskaya’s  medium [4,10] หรือ National Botanical Research 
Institute's phosphate growth medium (NBRIP)[10] นอกจากน้ีย ังพบวาแบคทีเร ียในสุกล Serratia และเช ื ้อราในสกุล 
Aspergillus ละลายฟอสเฟตไดดีที ่สุดในอาหารเลี ้ยงเชื ้อที ่มีกลูโคส ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร และ 12.5-15 กรัมตอลิตร 
ตามลำดับ [15] ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเขมขนของกลูโคสที่เหมาะสมตอการละลายฟอสเฟตของจุลินทรียในแตละชนิดมีความ
แตกตางกัน  
 
ตารางท่ี 2 ความเขมขนของกลูโคสตอการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย Bacillus sp. B56 ที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
 

กลูโคส (กรัม/ลิตร) ขนาดโซนใส (ซม.) ขนาดโคโลนี  (ซม.)  Phosphate solubilization index  
0  0 0.6±0.1   - 
2 0 0.7±0.1 - 
4  0.9±0.1  0.8±0.2  1.2±0.2  
6  1.1±0.1  0.8±0.2  1.4±0.2  
8  1.3±0.2  0.7±0.1  1.7±0.2  
10  1.5±0.3  0.6±0.1  2.4±0.2  
12  1.0±0.1  0.6±0.1  1.6±0.1  

 
ผลของแหลงไนโตรเจนอนินทรีย 
          ผลของแหลงไนโตรเจนไดแก แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมคลอไรด และแอมโมเนียมไนเตรต  ความเขมขน 0.5 กรัม/
ลิตร ตอการละลายฟอสเฟตโดย Bacillus ไอโซเลท B56  พบวาแบคทีเรียสามารถละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีแอมโมเนียมซัลเฟต



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1242

7 
 

ไดมากที่สดุ (คา PSI  2.1)  เม่ือเปรียบเทียบกับการใชแอมโมเนียมไนเตรต และแอมโมเนียมคลไรด ที่มีคา PSI  1.4 เทากัน (ตาราง
ที่ 3) ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับการละลายฟอสเฟตของ Bacillus subtilis BPM 12 ซ่ึงพบวาแอมโมเนียมซัลเฟตเปนแหลง
ไนโตรเจนที่เหมาะสม [4]   B. mariflavi  FA7 มีกิจกรรมละลายฟอสเฟตไดดีที่สุดในอาหารที่มีแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เปน
แหลงไนโตรเจนอนินทรีย [12]  แสดงใหเห็นวาจุลินทรียแตละชนิดตองการแหลงไนโตรเจนที่แตกตางกันในการเจริญ 
 
ตารางท่ี 3 ชนิดของไนโตรเจนอนินทรียตอการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 ที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง  
 

ชนิดของแหลงไนโตรเจน ขนาดโซนใส (ซม.)  ขนาดโคโลนี (ซม.)  Phosphate solubilization index  
แอมโมเนียมซัลเฟต  1.4±0.1  0.7±0.1  2.1±0.1  
แอมโมเนียมคลอไรด 0.9±0.1  0.7±0.1  1.4±0.1  
แอมโมเนียมไนเตรต 0.8±0.2        0.6±0.2   1.4±0.1 

 
ผลความเขมขนของโซเดียมคลอไรด 

ผลการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 บนอาหาร Pikovskaya’s medium  agar ที่มีความเขมขนของโซเดียม
คลอไรดที่แตกตางกัน บมเพาะเชื้อเปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 4   จะเห็นไดวาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของโซเดียม
คลอไรด ทำใหแบคทีเรียละลายฟอสเฟตเริ่มขึ้น เชนเดียวกันกับแบคทีเรีย ไอโซเลท NBRI4 ที่ไดจากดินดาง (alkaline soils) พบวา
การละลายฟอสเฟตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมเกลือชนิดตาง ๆ ไดแก NaCl, CaCl2, และ KCl  สูงกวาชุดควบคุม [9]   ผลของความ
เขมขนของเกลือตอการละลายฟอสเฟตขึ้นอยูกับแหลงที่ไดมาของเชื้อจุลินทรีย ซ่ึงตองการเกลือในการเจริญที่ความเขมขนแตกตาง
กัน จากผลการทดลองที่ไดแบคทีเรียไอโซเลท B56 สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด 4  กรัม/ลิตร ไดมากที่สุด 
โดยมีคา PSI สูงสุดที่ 1.8 รองลงมาคือ 6 และ 8 กรัม/ลิตร โดยมีคา PSI คือ 1.6 เม่ือความเขมขนของโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้นเปน 
10 กรัม/ลิตร การละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียไอโซเลท B56 มีแนวโนมลดลง  
 
ตารางท่ี 4 ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดตอการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56ที่ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
 

NaCl (กรัม/ลิตร) ขนาดโซนใส (ซม.) ขนาดโคโลนี  (ซม.) Phosphate solubilization index 
0  0.8±0.1 0.5±0.1 1.5±0.1 
2 0.9±0.1 0.7±0.1 1.4±0.1 
4 1.0±0.1 0.6±0.1 1.8±0.2 
6 1.0±0.1 0.6±0.2 1.6±0.2 
8 1.0±0.1 0.6±0.1 1.6±0.1 
10 0.8±0.1 0.6±0.1 1.4±0.2 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

แบคทีเรีย Bacillus spp. คัดแยกจากตัวอยางทางทะเล มีจำนวน 10 ไอโซเลท (11.5%)  ที่สามารถละลายฟอสเฟตได 
และแบคทีเรียไอโซเลท B56 มีประสิทธิภาพดีที่สุด  องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลตอการละลายฟอสเฟตของแบคทเีรีย   
ไอโซเลท B56  โดยองคประกอบของอาหารที่เหมาะสมคือฟอสเฟตในรูปไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) 5 กรัม/ลิตร กลูโคส 
10 กรัม/ลิตร   แอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 กรัม/ลิตร รวมกับกับสารสกัดจากยีสต และ โซเดียมคลอไรด 4 กรัม/ลิตร  การละลาย
ฟอสเฟตในเชิงปริมาณของแบคทีเรียไอโซเลท B56 ในอาหารเหลวจะทำการศึกษาในขั้นตอนตอไป 
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ไดมากที่สดุ (คา PSI  2.1)  เม่ือเปรียบเทียบกับการใชแอมโมเนียมไนเตรต และแอมโมเนียมคลไรด ที่มีคา PSI  1.4 เทากัน (ตาราง
ที่ 3) ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับการละลายฟอสเฟตของ Bacillus subtilis BPM 12 ซ่ึงพบวาแอมโมเนียมซัลเฟตเปนแหลง
ไนโตรเจนที่เหมาะสม [4]   B. mariflavi  FA7 มีกิจกรรมละลายฟอสเฟตไดดีที่สุดในอาหารที่มีแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เปน
แหลงไนโตรเจนอนินทรีย [12]  แสดงใหเห็นวาจุลินทรียแตละชนิดตองการแหลงไนโตรเจนที่แตกตางกันในการเจริญ 
 
ตารางท่ี 3 ชนิดของไนโตรเจนอนินทรียตอการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 ที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง  
 

ชนิดของแหลงไนโตรเจน ขนาดโซนใส (ซม.)  ขนาดโคโลนี (ซม.)  Phosphate solubilization index  
แอมโมเนียมซัลเฟต  1.4±0.1  0.7±0.1  2.1±0.1  
แอมโมเนียมคลอไรด 0.9±0.1  0.7±0.1  1.4±0.1  
แอมโมเนียมไนเตรต 0.8±0.2        0.6±0.2   1.4±0.1 

 
ผลความเขมขนของโซเดียมคลอไรด 

ผลการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56 บนอาหาร Pikovskaya’s medium  agar ที่มีความเขมขนของโซเดียม
คลอไรดที่แตกตางกัน บมเพาะเชื้อเปนเวลา 48 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 4   จะเห็นไดวาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของโซเดียม
คลอไรด ทำใหแบคทีเรียละลายฟอสเฟตเริ่มขึ้น เชนเดียวกันกับแบคทีเรีย ไอโซเลท NBRI4 ที่ไดจากดินดาง (alkaline soils) พบวา
การละลายฟอสเฟตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมเกลือชนิดตาง ๆ ไดแก NaCl, CaCl2, และ KCl  สูงกวาชุดควบคุม [9]   ผลของความ
เขมขนของเกลือตอการละลายฟอสเฟตขึ้นอยูกับแหลงที่ไดมาของเชื้อจุลินทรีย ซ่ึงตองการเกลือในการเจริญที่ความเขมขนแตกตาง
กัน จากผลการทดลองที่ไดแบคทีเรียไอโซเลท B56 สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด 4  กรัม/ลิตร ไดมากที่สุด 
โดยมีคา PSI สูงสุดที่ 1.8 รองลงมาคือ 6 และ 8 กรัม/ลิตร โดยมีคา PSI คือ 1.6 เม่ือความเขมขนของโซเดียมคลอไรดเพิ่มขึ้นเปน 
10 กรัม/ลิตร การละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียไอโซเลท B56 มีแนวโนมลดลง  
 
ตารางท่ี 4 ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดตอการละลายฟอสเฟตของ Bacillus sp. B56ที่ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
 

NaCl (กรัม/ลิตร) ขนาดโซนใส (ซม.) ขนาดโคโลนี  (ซม.) Phosphate solubilization index 
0  0.8±0.1 0.5±0.1 1.5±0.1 
2 0.9±0.1 0.7±0.1 1.4±0.1 
4 1.0±0.1 0.6±0.1 1.8±0.2 
6 1.0±0.1 0.6±0.2 1.6±0.2 
8 1.0±0.1 0.6±0.1 1.6±0.1 
10 0.8±0.1 0.6±0.1 1.4±0.2 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

แบคทีเรีย Bacillus spp. คัดแยกจากตัวอยางทางทะเล มีจำนวน 10 ไอโซเลท (11.5%)  ที่สามารถละลายฟอสเฟตได 
และแบคทีเรียไอโซเลท B56 มีประสิทธิภาพดีที่สุด  องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลตอการละลายฟอสเฟตของแบคทเีรีย   
ไอโซเลท B56  โดยองคประกอบของอาหารที่เหมาะสมคือฟอสเฟตในรูปไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) 5 กรัม/ลิตร กลูโคส 
10 กรัม/ลิตร   แอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 กรัม/ลิตร รวมกับกับสารสกัดจากยีสต และ โซเดียมคลอไรด 4 กรัม/ลิตร  การละลาย
ฟอสเฟตในเชิงปริมาณของแบคทีเรียไอโซเลท B56 ในอาหารเหลวจะทำการศึกษาในขั้นตอนตอไป 

8 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

สำหรับเอ้ือเฟอสารเคมีและอุปกรณในการทดลองในครั้งน้ี 

เอกสารอางอิง 

[1]  Kalayu G. (2019). “Phosphate solubilizing microorganisms: promising approach as biofertilizers”,  Int. j. 
agron. 2019,1-7. 

[2]  Sharma S. B., Sayyed R.Z., Trivedi M. H. and Gobi T. A. (2013). “Phosphate solubilizing microbes: 
sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils,” SpringerPlus. 2, 587 

[3]  Rawat P., Das S., Shankhdhar D. and Shankhdhar S.C. (2021).“Phosphate-solubilizing microorganisms: 
mechanism and their role in phosphate solubilization and uptake”, J. Soil Sci. Plant Nutr. 21, 49–68. 

[4] Wang Y., Li P., Zhang B., Wang Y., Meng J., Gao Y., He X. and Hu X. (2020). “Identification of phosphate-
solubilizing microorganisms and determination of their phosphate-solubilizing activity and growth-
promoting capability”, BioRes. 15(2), 2560-2578. 

[5]  Aye P.P., Pinjai P. and Tawornpruek S. (2021). “Effect of phosphorus solubilizing bacteria on soil available 
phosphorus and growth and yield of sugarcane”, Walailak J. Sci. & Tech. 18, 10754. 

[6] Dastager S.G. and Damare S. (2013). “Marine actinobacteria showing phosphate solubilizing efficiency in 
Chorao Island, Goa, India”, Curr. Microbiol. 66, 421-427. 

[7] Pathak R., Paudel V., Shrestha A., Lamichhane J. and Gauchan D.P. (2017). “Isolation of phosphate 
solubilizing bacteria and their use for plant growth promotion in tomato seedling and plant”,  
 KUSET.13,61-70 

[8] Soni A., Rokad S. and Sharma P. (2013). “Screening of efficient halotolerant phosphate solubilizing bacteria 
and their effect on seed germination under saline conditions”, J. Sci. Innov. Res. 2, 932-937. 

[9] Johri J.K., Surange S. and Nautiyal C.S. (1999). “Occurrence of salt, pH, and temperature-tolerant, 
phosphate-solubilizing bacteria in alkaline soils”, Curr. Microbiol. 39, 89–93. 

[10] Rahman C. H., Miloud B., Rachid D., Ahcene B. and Hakim H. (2017). “Optimization of inorganic phosphate 
solubilization by Pseudomonas fluorescens and Bacillus sp. isolated from wheat rhizospheric soil”, 
Int. J. Biosci. 10,142-150. 

[11] Traoré L., Nakatsu C.H., DeLeon A. and Stott D.E. (2013). “Characterization of six phosphate-dissolving 
bacteria isolated from rhizospheric soils in Mali”, Afr. J. Microbiol. Res. 7, 3641-3650. 

[12] Prabhu N., Borkar S. and Garg S. (2018). “Phosphate solubilization mechanisms in alkaliphilic bacterium 
Bacillus marisflavi FA7”, Curr. Sci. 1, 845-853. 

[13] Serna-Posso E. J., Sánchez-de Prager M. and Cisneros-Rojas C. A. (2017). “Organic acids production by 
rhizosphere microorganisms isolated from a Typic Melanudands and its effects on the inorganic 
phosphates solubilization”, Acta Agron, 66, 241-247. 

[14] Sashidhar B. and  Podile A.R. (2010) “Mineral phosphate solubilization by rhizosphere bacteria and scope 
for manipulation of the direct oxidation pathway involving glucose dehydrogenase”, J. Appl. 
Microbiol.109,1-12. 

[15] Abdelhady H.M., Abou-Taleb K.A., Abd el-salam S.S.,  Amin S.A. and Tayeb Z.H. (2017). “Effect of carbon 
and nitrogen sources on phosphate solubilization by some local isolates from Egyptian rock 
phosphate deposit”, RJPBCS. 8,424-469. 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1244

ผลของการใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเล 

วัฒนา วัฒนกุล1*  และอุไรวรรณ วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าเพื่อลดการใช้ปลาป่นใน

การผลิตอาหารสัตว์น้้าเศรษฐกิจ เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลา โดยท้าการทดลองใช้
น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิลแดงทะเล เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ (FCR)  อัตรารอด
ตาย (SR) และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลา โดยผลิตอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เท่ากันทุกสูตร แต่มีระดับน้้านึ่งปลา
ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  10,  20,  30,  40 และ 50% น้าไปเลี้ยงปลานิลแดงทะเล 
น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 27.84+2.46 กรัม ในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร ถังละ 30 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ท่ีระดับของ
การใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 30% (ชุดการทดลองที่ 4) มีการเจริญเติบโตทั้งน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ไม่แตกต่างจากการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนที่ระดับ 20 และ 
10% ตามล้าดับ (p>0.05) แต่มีการเจริญเติบโตสูงกว่าที่ระดับ 0,  40 และ 50% ตามล้าดับ (p<0.05) และมีแนวโน้มว่าเมื่อ
เพิ่มระดับของน้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นมากกว่า 30% จะท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง และการเพิ่มระดับ
ของน้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นมากขึ้นส่งผลให้ปรมิาณโปรตีนในเนื้อปลาลดลง แต่ปริมาณไขมันในเนื้อปลาเพิ่มสูงขึ้น
(P<0.05)  จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า  การใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นที่ระดับ 30% เป็นระดับที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดงทะเล และทุกระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทน ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 

ค้าส้าคัญ : น้้านึ่งปลา  อาหารปลา  ปลานิลแดงทะเล 
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ผลของการใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเล 

วัฒนา วัฒนกุล1*  และอุไรวรรณ วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าเพื่อลดการใช้ปลาป่นใน

การผลิตอาหารสัตว์น้้าเศรษฐกิจ เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลา โดยท้าการทดลองใช้
น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิลแดงทะเล เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ (FCR)  อัตรารอด
ตาย (SR) และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลา โดยผลิตอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เท่ากันทุกสูตร แต่มีระดับน้้านึ่งปลา
ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  10,  20,  30,  40 และ 50% น้าไปเลี้ยงปลานิลแดงทะเล 
น้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 27.84+2.46 กรัม ในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร ถังละ 30 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ท่ีระดับของ
การใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 30% (ชุดการทดลองที่ 4) มีการเจริญเติบโตทั้งน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ไม่แตกต่างจากการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนที่ระดับ 20 และ 
10% ตามล้าดับ (p>0.05) แต่มีการเจริญเติบโตสูงกว่าที่ระดับ 0,  40 และ 50% ตามล้าดับ (p<0.05) และมีแนวโน้มว่าเมื่อ
เพิ่มระดับของน้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นมากกว่า 30% จะท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง และการเพิ่มระดับ
ของน้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นมากขึ้นส่งผลให้ปรมิาณโปรตีนในเนื้อปลาลดลง แต่ปริมาณไขมันในเนื้อปลาเพิ่มสูงขึ้น
(P<0.05)  จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า  การใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นที่ระดับ 30% เป็นระดับท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดงทะเล และทุกระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทน ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 
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Effects of Using Liquid Fish Condensate as Fishmeal Replacement in Diet on Growth 
Performance and Chemical Composition of Seawater Red Tilapia (Oreochromis sp.) 

Wattana Wattanakul1*  and  Uraiwan wattanakul2 

Abstract 
        The development on by-product utilization material diet from seafood processing as fish 
meal replacement in diet for economic aquatic animals that aims to reduce fish feed cost. The 
experiment were designed to study on replacement of fish meal protein with liquid fish condensate in 
Seawater Red Tilapia (Oreochromis sp.) diet at different levels on growth performance, feed conversion 
ratio (FCR), survival rate (SR) and chemical composition. The tested diets contained 30% protein in all 
formulas with varying levels; 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of liquid fish condensate replacement of fish meal, 
respectively. Fishes with initial average weight 27.84+2.46 g. were reared in 500 L plastic tank at the 
stocking rate of 30 fishes per tank. They were fed to apparent satiation twice daily for 6 months. The 
result showed that at 30% of fish meal replacement with liquid fish condensate (formula 4) group was 
highest growth performance as weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and growth rate per day (ADG) 
but was not significantly different (p>0.05) with 20 and 10% levels. There were significantly different 
(P<0.05) with formula 0, 40 and 50% levels, respectively. The growth performance of fishes tended to 
increase by the level of liquid fish condensate up to 30% and then decreased. Increasing of liquid fish 
condensate replacement in diet was decrease protein but increase fat in fish meat. The current study 
concluded that at 30% of fish meal protein replacement with liquid fish condensate in diet was optimum 
growth performance for Seawater Red Tilapia. All of liquid fish condensate replacement diets were no 
effect on survival rate (P>0.05).  

Keywords : Liquid Fish Condensate,  Fish Diet,  Seawater Red Tilapia (Oreochromis sp.)  
 

บทน้า 
ปลานิลแดงทะเล คือปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ที่ปรับความเค็มให้สามารถอาศัยอยู่ในน้้าทะเลได้อย่างปกติ  

ปลานิลแดงทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปคุณภาพสูงจะมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว ชนิดโอ เมก้า-3 สูงกว่าปลาน้้าจืด     
ปลาน้้ากร่อยท่ัวไปถึง 4 เท่า อีกทั้งปลานิลแดงทะเลไม่มีกลิ่นโคลนเหมือนกับปลาที่เลี้ยงในบ่อดินน้้าจืด จึงเป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนราคาของปลานิลแดงทะเลจะมีราคาสูงกว่าปลานิลแดงที่เลี้ยงในน้้าจืดปกติเกือบเท่าตัว  
จึงมีการเลี้ยงปลานิลแดงทะเลเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาของการเลี้ยงปลานิลแดงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ เกษตรกรนิยมเลี้ยงด้วย
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป เนื่องจากสะดวก และง่ายต่อการจัดการ แต่การเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงและเพิ่มสูงขึ้น
เป็นอย่างมาก ท้าให้ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลาเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุน และไม่กล้าลงทุนเลี้ยง 
และในการเลี้ยงสัตว์น้้า อาหารนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะในเรื่อง
อาหารจะตกอยู่ประมาณ 50-70 % ของต้นทุนทั้งหมด [1] ฉะนั้นหากผู้เลี้ยงไม่ให้ความส้าคัญในเรื่องของอาหาร โอกาสที่จะ
เกิดความล้มเหลวในการเลี้ยงก็จะสูงตามไปด้วย และในอาหารเลี้ยงสัตว์น้้า โปรตีนนับเป็นสารอาหารที่มีความส้าคัญที่สุด แต่ก็
มีราคาแพงที่สุด  วัตถุดิบที่มักจะนิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีน ส่วนมากมาจากสัตว์ ได้แก่ วัตถุดิบจ้าพวกปลาป่น เนื่องจากมีโปรตีน
สูง และมีรสชาติที่สัตว์น้้าชอบ  แต่ปริมาณปลาป่นท่ีผลิตได้ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปลาป่นมีแนวโน้มหาได้ยาก มีราคา
สูงขึ้น  ตลอดจนคุณภาพไม่คงท่ี และหาได้ยากในบางฤดูกาล  ซึ่งจะเป็นปัญหาท่ีส้าคัญในอนาคต จึงเป็นเหตุให้นักวิจัยอาหาร
สัตว์น้้า หันมาศึกษา และพยายามที่จะน้าวัตถุดิบจากแหล่งโปรตีนอื่นท่ีหาได้ง่าย และราคาถูกกว่ามาใช้ เช่นการใช้โปรตีนจาก
พืช  หรือวัตถุดิบเหลือใช้จากกิจการต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมาทดแทนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะวัตถุดิบเหลือใช้ เช่น น้้านึ่งปลา มาใช้
เป็นส่วนผสมในอาหาร เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีน และพลังงานทดแทน เนื่องจาก พบว่า มีคุณสมบัติทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีน
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และไขมัน ตลอดจนมีกลิ่นท่ีกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์น้้า สามารถน้ามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้้าได้ [2]  ซึ่งหากมี
การใช้ในระดับที่เหมาะสม นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีอาจจะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้้าได้   

ดังนั้น แนวทางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน้าเอาน้้านึ่งปลา ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้้า ของจังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่เป็นจ้านวนมาก มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารปลานิลแดงทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาถึงผลของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารที่ระดับต่าง ๆ กัน ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตายและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเล และคาดว่าผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการผลิตอาหารปลานิลแดงทะเลราคาประหยัด ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดการใช้วัตถุดิบราคาแพง เพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพของวัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิลแดงทะเล  ให้เกิดความยั่งยืน
ในอาชีพของเกษตรกร  และอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิล
แดง และอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาน้้าจืดของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

วิธีด้าเนินการ 
แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง  แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้้า โดยศึกษา
ระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน  6 ระดับคือ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50% 
 
การเตรียมระบบเลี้ยง 

ท้าการทดลองเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมขนาด 500 ลิตร จ้านวน 18 ใบ ตามชุดการทดลอง ใส่น้้าท่ีระดับความเค็ม 
20 ppt ในถังปริมาตร 300 ลิตร มีการให้อากาศในตู้กระจกตลอดเวลา และแต่ละถังจะมีระบบกรองน้้าแบบหมุนเวียนผ่าน
ระบบกรองภายในถัง   
 
การเตรียมปลาทดลอง 

ท้าการทดลองในปลานิลแดงขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก่อนเริ่มท้าการทดลองจะน้าลูกปลามาอนุบาลในบ่อ
ซีเมนต์ขนาดความจุน้้า 4 ตัน (1x4x1 เมตร) ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับ
อาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และในขณะเตรียมปลาทดลองจะท้าการปรับความเค็มของน้้าให้ปลานิลแดงสามารถอยู่
ในน้้าท่ีมีความเค็ม 20 ppt จนไม่มีการตาย  หลังจากนั้นสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในถังทดลอง จ้านวน 30 ตัว/ถัง ท้าการช่ังน้้าหนัก
เฉลี่ยเริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 
 
การเตรียมอาหารทดลอง 

น้าน้้านึ่งปลา และวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ [3] ส้าหรับน้้านึ่ง
ปลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีปริมาณโปรตีน และไขมันเท่ากับ 45.15 และ 14.45 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนัก (W/W) ตามล้าดับ 
น้าผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นสูตรอาหาร และผลิตอาหารทดลอง ซึ่งเป็นอาหารเม็ดจมน้้า (sinking pellet feed)  ใช้วิธีการ
แทนท่ีโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนของน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารตามแผนการทดลอง  ดังนี้  

ชุดการทดลองที่  1  อาหารสูตรควบคุม  ไม่ใช้น้้านึ่งปลา (0 เปอร์เซ็นต์) 
 ชุดการทดลองที่  2  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  10 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  3  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  20 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  4  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  30 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  5  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  40 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  6  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  50 เปอร์เซ็นต์ 

โดยก้าหนดให้มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง โดยให้มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  (ก้าหนด
ตามรายงานของ นิรุทธิ์ [4]) ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานท่ีย่อยได้ในอาหาร (DE) ในสูตรอาหารไม่ต่้ากว่า 
3,300 Kcal/kg อาหารทดลองทั้ง 6 สูตร ใช้วัตถุดิบ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง ร้าละเอียด ปลายข้าว น้้ามันปลา น้้ามันพืช วิตามิน 
แร่ธาตุผสม และ สารเหนียว ผสมกับน้้านึ่งปลาในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริมาณแตกต่างกันตามชุดการทดลอง และท้า
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และไขมัน ตลอดจนมีกลิ่นท่ีกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์น้้า สามารถน้ามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้้าได้ [2]  ซึ่งหากมี
การใช้ในระดับที่เหมาะสม นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ท่ีอาจจะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้้าได้   

ดังนั้น แนวทางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน้าเอาน้้านึ่งปลา ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้้า ของจังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่เป็นจ้านวนมาก มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารปลานิลแดงทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาถึงผลของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารที่ระดับต่าง ๆ กัน ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเน้ือ อัตราการรอดตายและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเล และคาดว่าผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการผลิตอาหารปลานิลแดงทะเลราคาประหยัด ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดการใช้วัตถุดิบราคาแพง เพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพของวัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิลแดงทะเล  ให้เกิดความยั่งยืน
ในอาชีพของเกษตรกร  และอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิล
แดง และอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาน้้าจืดของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

วิธีด้าเนินการ 
แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง  แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้้า โดยศึกษา
ระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน  6 ระดับคือ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50% 
 
การเตรียมระบบเลี้ยง 

ท้าการทดลองเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมขนาด 500 ลิตร จ้านวน 18 ใบ ตามชุดการทดลอง ใส่น้้าท่ีระดับความเค็ม 
20 ppt ในถังปริมาตร 300 ลิตร มีการให้อากาศในตู้กระจกตลอดเวลา และแต่ละถังจะมีระบบกรองน้้าแบบหมุนเวียนผ่าน
ระบบกรองภายในถัง   
 
การเตรียมปลาทดลอง 

ท้าการทดลองในปลานิลแดงขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก่อนเริ่มท้าการทดลองจะน้าลูกปลามาอนุบาลในบ่อ
ซีเมนต์ขนาดความจุน้้า 4 ตัน (1x4x1 เมตร) ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับ
อาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และในขณะเตรียมปลาทดลองจะท้าการปรับความเค็มของน้้าให้ปลานิลแดงสามารถอยู่
ในน้้าท่ีมีความเค็ม 20 ppt จนไม่มีการตาย  หลังจากนั้นสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในถังทดลอง จ้านวน 30 ตัว/ถัง ท้าการช่ังน้้าหนัก
เฉลี่ยเริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 
 
การเตรียมอาหารทดลอง 

น้าน้้านึ่งปลา และวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหาร ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ [3] ส้าหรับน้้านึ่ง
ปลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีปริมาณโปรตีน และไขมันเท่ากับ 45.15 และ 14.45 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนัก (W/W) ตามล้าดับ 
น้าผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นสูตรอาหาร และผลิตอาหารทดลอง ซึ่งเป็นอาหารเม็ดจมน้้า (sinking pellet feed)  ใช้วิธีการ
แทนท่ีโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนของน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารตามแผนการทดลอง  ดังนี้  

ชุดการทดลองที่  1  อาหารสูตรควบคุม  ไม่ใช้น้้านึ่งปลา (0 เปอร์เซ็นต์) 
 ชุดการทดลองที่  2  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  10 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  3  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  20 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  4  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  30 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  5  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  40 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  6  อาหารสูตรที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  50 เปอร์เซ็นต์ 

โดยก้าหนดให้มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง โดยให้มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  (ก้าหนด
ตามรายงานของ นิรุทธิ์ [4]) ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานท่ีย่อยได้ในอาหาร (DE) ในสูตรอาหารไม่ต่้ากว่า 
3,300 Kcal/kg อาหารทดลองทั้ง 6 สูตร ใช้วัตถุดิบ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง ร้าละเอียด ปลายข้าว น้้ามันปลา น้้ามันพืช วิตามิน 
แร่ธาตุผสม และ สารเหนียว ผสมกับน้้านึ่งปลาในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริมาณแตกต่างกันตามชุดการทดลอง และท้า

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน และเยื่อใย ในแต่ละชุดการทดลอง
ตามวิธีมาตรฐานของ [3] (ตารางที่ 1) อาหารที่ผลิตแล้วเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
 
อาหารและการให้อาหาร 

ให้อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้า – เย็น) ให้จนอิ่ม โดยในครั้งแรกจะให้อาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว และปรับ
ปริมาณตามการกินอาหารของปลา  บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารที่ให้  เพื่อน้าไปใช้ในการค้านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR) ต่อไป 

 
การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     

การศึกษาการเจริญเติบโต 
สุ่มตัวอย่างปลานิลแดงทะเลจากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 15 ตัว/ถัง ช่ังน้้าหนักทุก ๆ เดือน ตลอดการเลี้ยง 6 

เดือน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น  (weight gain : WG, เปอร์เซ็นต์) อัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะ (Specific Growth Rate: SGR, เปอร์เซ็นต์/ต่อวัน) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average Daily Gain: ADG, กรัม/
วัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และอัตรารอดตาย (Survival Rate : SR, เปอร์เซ็นต์) 

การศึกษาคุณภาพน้้า    
   ท้าการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้้า 70 เปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ 2 สัปดาห์ โดยก่อนเปลี่ยนถ่ายน้้าได้ท้าการตรวจวัด

คุณภาพน้้า ซึ่งดัชนีท่ีจะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย ความเค็ม อุณหภูมิน้้าวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล ความเป็น
กรด-ด่างของน้้า (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้้าแบบ
ดิจิตอล YSI Model 650 MDS)  ความเป็นด่างของน้้า (ด้วยวิธีการ Titration) แอมโมเนียรวม และไนไตรท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น้าข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิลแดงทะเล  โดยการใช้น้้านึ่งปลาซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

สัตว์น้้า  เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารทดลองที่ระดับ 0  10  20  30  40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ พบว่า ทุกสูตรอาหารทดลอง (ชุดการทดลองที่ 1-6) ที่ได้น้ามาใช้เลี้ยงปลานิลแดงทะเลที่มีน้้าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 27.84+2.46 กรัม เป็นเวลา 6 เดือน ผลการทดลองพบว่า น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะ (SGR) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) ของปลานิลแดงทะเลที่ได้รับอาหารทั้ง 6 ชุดการทดลอง มีความ
แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (p<0.05) โดย ปลานิลแดงทะเลที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 4 (ใช้น้้านึ่งปลาทดแทน
โปรตีนจากปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต์) มีน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะไม่แตกต่างกับปลานิลแดงทะเลที่
ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 3 (20 เปอร์เซ็นต์) และชุดการทดลองที่ 2 (20 เปอร์เซ็นต์) (p>0.05)  แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองมี
การเจริญเติบโตสูงกว่าที่ระดับการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0,  40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ซึ่งมีน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะลดลงตามล้าดับ ในขณะที่ปลานิล
แดงทะเลที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะน้อยที่สุด (ตารางที ่2) 
 
ตารางที่ 1  สูตรอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของอาหารปลานิลแดงทะเลที่มกีารทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีน 
               จากน้้านึ่งปลา 
 

วัตถุดิบอาหาร 
การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนจากน้้านึ่งปลา (%) 

1 (0%) 2 (10%) 3 (20%) 4 (30%) 5 (40%) 6 (50%) 
ปลาป่น 31.52 28.37 25.21 22.06 18.91 15.76 
น้้านึ่งปลา 0.00 3.99 7.97 11.96 15.95 19.93 
กากถ่ัวเหลือง 19.00 19.11 19.31 19.52 19.73 19.94 
ร้าละเอียด 11.81 11.62 11.28 10.93 10.58 10.23 
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ปลายข้าว 11.81 11.62 11.28 10.93 10.58 10.23 
ข้าวโพดป่น 11.81 11.62 11.28 10.93 10.58 10.23 
อัลฟาสตาร์ช 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
น้้ามันพืช 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
น้้ามันปลา 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 
วิตามินรวม 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
พรีมิกซ ์ 2.00 1.63 1.61 1.62 1.62 1.63 

รวม 100 100 100 100 100 100 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis, % ของน้้าหนักแห้ง) 
โปรตีน 29.98 30.48 30.42 30.19 30.98 30.55 
ไขมัน 12.32 12.42 15.75 15.58 17.40 15.61 
ความช้ืน 6.31 6.46 5.69 5.48 6.25 8.36 
เถ้า 11.40 12.42 11.56 11.12 10.52 10.37 
เยื่อใย 4.49 3.40 5.38 3.46 3.67 2.80 
NFE 35.70 34.82 31.20 34.17 31.18 32.31 
DE (Kcal/kg) 3,598 3,600 3,639 3,650 3,670 3,692 

 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลานิลแดงทะเลที่ท้าการทดลอง พบว่า ปลานิลแดงทะเลที่เลี้ยงด้วย

อาหารที่ระดับการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการทดลองที่ 4) มีอัตราการแลกเนื้อ 
(2.24) ไม่แตกต่าง (P>0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการ
ทดลองที่ 3) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีอัตราการแลกเนื้อต่้ากว่าปลานิลแดงในชุดการทดลองที่ 2,  1,  5 และ 6 ตามล้าดับ 
(P<0.05) (ตารางที ่2)   

อัตรารอดตายของปลานิลแดงทะเลที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยอัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 98.89±1.92 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

ส้าหรับองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ผลการวิเคราะห์ ค่าความช้ืน และ
ปริมาณเถ้าของเนื้อปลานิลแดงทะเลในทุก ๆ ชุดการทดลอง (ชุดการทดลอง 1-6) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยค่าความชื้น และปริมาณเถ้า มีค่าอยู่ในช่วง 34.81-35.85% และ 3.35-3.51% ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนค่าระดับโปรตีนและไขมันในเนื้อปลานิลแดงทะเลทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการ
ทดลอง (P<0.05) โดยระดับโปรตีนในเนื้อมีค่าอยู่ในช่วง 58.20-60.45% ซึ่งปลาที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองที่ 1 (ชุด
ควบคุม) มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับปลาในชุดการทดลองที่ 2,  3 และ 4 ตามล้าดับ (P>0.05) และระดับ
ไขมันในเนื้อปลานิลแดงทะเลในชุดการทดลองที่ 6 (20 เปอร์เซ็นต์) มีระดับไขมันสูงที่สุด  เท่ากับ 2.44% รองลงมาได้แก่ชุด
การทดลองที่ 5,  4 และ 3 ตามล้าดับ (P>0.05) แต่สูงกว่าปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ตามล้าดับ แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) 

ตารางที ่2  การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลานิลแดงทะเล ที่ได้รับอาหารที่ได้รับอาหารที่มีการใช้ 
               น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในชุดการทดลองระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

 

การเจริญเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 (0 เปอร์เซ็นต)์ 2 (10 เปอร์เซ็นต์) 3 (20 เปอร์เซ็นต์) 4 (30 เปอร์เซ็นต์) 5 (40 เปอร์เซ็นต์) 6 (50 เปอร์เซ็นต์) 
น้้าหนักเริ่มต้น (g) 26.02±3.03a 28.74±1.55 a 26.62±1.96 a 28.56±4.01 a 29.32±3.19 a 27.77±3.25 a 
น้้าหนักสุดท้าย (g) 115.74±7.18bc 123.89±7.42ab 127.87±6.99a 128.41±4.77a 111.81±5.00c 111.47±2.61c 
WG (%) 287.22±24.03bc 322.25±62.66ab 375.80±20.00a 379.65±27.34a 257.03±18.30 c 242.58±18.07 c 
SGR (%/day) 0.64±0.13bc 0.81±0.07ab 0.85±0.07 a 0.86±0.09a 0.59±0.15c 0.59±0.14c 
ADG (g/day) 0.44±0.09bc 0.53±0.08ab 0.61±0.12a 0.62±0.11a 0.36±0.07c 0.37±0.04c 
FCR 2.69±0.16b 2.66±0.31b 2.26±0.25a 2.24±0.11a 2.73±0.15b 2.76±0.21b 
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ปลายข้าว 11.81 11.62 11.28 10.93 10.58 10.23 
ข้าวโพดป่น 11.81 11.62 11.28 10.93 10.58 10.23 
อัลฟาสตาร์ช 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
น้้ามันพืช 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
น้้ามันปลา 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 
วิตามินรวม 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
พรีมิกซ ์ 2.00 1.63 1.61 1.62 1.62 1.63 

รวม 100 100 100 100 100 100 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis, % ของน้้าหนักแห้ง) 
โปรตีน 29.98 30.48 30.42 30.19 30.98 30.55 
ไขมัน 12.32 12.42 15.75 15.58 17.40 15.61 
ความช้ืน 6.31 6.46 5.69 5.48 6.25 8.36 
เถ้า 11.40 12.42 11.56 11.12 10.52 10.37 
เยื่อใย 4.49 3.40 5.38 3.46 3.67 2.80 
NFE 35.70 34.82 31.20 34.17 31.18 32.31 
DE (Kcal/kg) 3,598 3,600 3,639 3,650 3,670 3,692 

 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลานิลแดงทะเลที่ท้าการทดลอง พบว่า ปลานิลแดงทะเลที่เลี้ยงด้วย

อาหารที่ระดับการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการทดลองที่ 4) มีอัตราการแลกเนื้อ 
(2.24) ไม่แตกต่าง (P>0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการ
ทดลองที่ 3) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีอัตราการแลกเนื้อต่้ากว่าปลานิลแดงในชุดการทดลองที่ 2,  1,  5 และ 6 ตามล้าดับ 
(P<0.05) (ตารางที ่2)   

อัตรารอดตายของปลานิลแดงทะเลที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยอัตรารอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 98.89±1.92 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

ส้าหรับองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ผลการวิเคราะห์ ค่าความช้ืน และ
ปริมาณเถ้าของเนื้อปลานิลแดงทะเลในทุก ๆ ชุดการทดลอง (ชุดการทดลอง 1-6) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยค่าความชื้น และปริมาณเถ้า มีค่าอยู่ในช่วง 34.81-35.85% และ 3.35-3.51% ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3) 

ส่วนค่าระดับโปรตีนและไขมันในเนื้อปลานิลแดงทะเลทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างชุดการ
ทดลอง (P<0.05) โดยระดับโปรตีนในเนื้อมีค่าอยู่ในช่วง 58.20-60.45% ซึ่งปลาที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองที่ 1 (ชุด
ควบคุม) มีระดับโปรตีนในเนื้อสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับปลาในชุดการทดลองที่ 2,  3 และ 4 ตามล้าดับ (P>0.05) และระดับ
ไขมันในเนื้อปลานิลแดงทะเลในชุดการทดลองที่ 6 (20 เปอร์เซ็นต์) มีระดับไขมันสูงที่สุด  เท่ากับ 2.44% รองลงมาได้แก่ชุด
การทดลองที่ 5,  4 และ 3 ตามล้าดับ (P>0.05) แต่สูงกว่าปลาในชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ตามล้าดับ แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) 

ตารางที ่2  การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของปลานิลแดงทะเล ที่ได้รับอาหารที่ได้รับอาหารที่มีการใช้ 
               น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในชุดการทดลองระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

 

การเจริญเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 (0 เปอร์เซ็นต)์ 2 (10 เปอร์เซ็นต์) 3 (20 เปอร์เซ็นต์) 4 (30 เปอร์เซ็นต์) 5 (40 เปอร์เซ็นต์) 6 (50 เปอร์เซ็นต์) 
น้้าหนักเริ่มต้น (g) 26.02±3.03a 28.74±1.55 a 26.62±1.96 a 28.56±4.01 a 29.32±3.19 a 27.77±3.25 a 
น้้าหนักสุดท้าย (g) 115.74±7.18bc 123.89±7.42ab 127.87±6.99a 128.41±4.77a 111.81±5.00c 111.47±2.61c 
WG (%) 287.22±24.03bc 322.25±62.66ab 375.80±20.00a 379.65±27.34a 257.03±18.30 c 242.58±18.07 c 
SGR (%/day) 0.64±0.13bc 0.81±0.07ab 0.85±0.07 a 0.86±0.09a 0.59±0.15c 0.59±0.14c 
ADG (g/day) 0.44±0.09bc 0.53±0.08ab 0.61±0.12a 0.62±0.11a 0.36±0.07c 0.37±0.04c 
FCR 2.69±0.16b 2.66±0.31b 2.26±0.25a 2.24±0.11a 2.73±0.15b 2.76±0.21b 

SR (%) 100.00±0.00a 98.89±1.92a 98.89±1.92a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 
หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับความเข้มข้นของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลา 
               - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร  อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
 จากผลการทดลองครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าน้้าหนักเฉลี่ยของปลานิลแดงทะเลที่ได้รับอาหารผสมน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ มี 
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อสิ้นสุดการทดลองในเดือนที่ 6 น่ันคือ การเจริญเติบโตของปลานิลแดงทะเลที่ไดร้ับอาหารผสม
น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นตั้งแต่ที่ระดับที่ระดับ 10 - 30 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ทั้งน้้าหนัก
เฉลี่ยต่อตัว น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ แต่ทั้ง 3 ชุดการทดลองจะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลแดง
ทะเลในชุดการทดลองที่ได้รับอาหารชุดควบคุม ซึ่งไม่มีน้้านึ่งปลาผสมอยู่เลย และสูงกว่าในชุดการทดลองที่ 5 (40 เปอร์เซ็นต์)
และชุดการทดลองที่ 6 (50 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้พบว่า การเจริญเติบโตของปลานิลแดงทะเลลดลงเมื่อเพิ่มระดับของน้้านึ่ง
ปลาในสูตรอาหารมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า สามารถที่จะใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลา
นิลแดงทะเลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นระดับที่ปลานิลแดงสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่
เมื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทางลบ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองใช้น้้านึ่งปลาจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า
เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารส้าหรับเลี้ยงปลานิล [5] โดยพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารที่ใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนปลาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตของปลาสูงที่สุด และเมื่อเพิ่มระดับของการทดแทนสูงกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงตามล้าดับ และสอดคล้องกับการทดลองใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารส้าหรับเลี้ยงปลาช่อน [2] รายงานว่า ปลาช่อนที่ได้รับอาหารที่ใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่งโปรตีน
ทดแทนปลาป่นที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตของปลาสูงที่สุด และเมื่อเพิ่มระดับของการทดแทนสูงกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง 

 
ตารางที่ 3  องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลานิลแดงทะเล ที่ได้รับอาหารที่ได้รับอาหารที่มีการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีน 
               จากปลาป่นในชุดการทดลองระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (% น้้าหนักแห้ง) 

ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน 
1 (0 เปอร์เซ็นต)์ 34.81±0.13a 3.45±0.08a 60.45±1.85a 1.29±0.08b 
2 (10 เปอร์เซ็นต)์ 35.04±0.20a 3.36±0.06a 60.03±0.89a 1.57±0.12b 
3 (20 เปอร์เซ็นต)์ 34.82±0.24a 3.41±0.17a 59.94±1.05a 2.13±0.04ab 
4 (30 เปอร์เซ็นต)์ 35.17±0.15a 3.35±0.03a 59.86±1.94a 2.32±0.08a 
5 (40 เปอร์เซ็นต)์ 35.80±0.39a 3.40±0.12a 58.42±1.94b 2.38±0.03a 
6 (50 เปอร์เซ็นต)์ 35.85±0.15a 3.51±0.01a 58.20±1.07b 2.44±0.02a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับความเข้มข้นของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลา  
               - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

 
อาหารผสมน้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองครั้งนี้ เป็นระดับที่ดี และ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิลเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าอาหารสูตรดังกล่าวมี ความ
สมดุลของสัดส่วนของโภชนะในอาหารที่เหมาะสม ส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี และใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับรายงานของ NRC [6] กล่าวว่า อาหารปลาที่ดีต้องมีสัดส่วนของโภชนะในอาหารที่เหมาะสม และหากอาหารไม่มี
ความสมดุลของสัดส่วนของโภชนะ เช่นอาหารที่มีพลังงานน้อยเกินไปท้าให้ร่างกายจ้าเป็นต้องเผาผลาญโปรตีนเพื่อน้าไปใช้ใน
การด้ารงชีวิต และอาจไม่เหลือโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต  

ส่วนอัตราการรอดตายของปลานิลแดงทะเลจากทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงว่า 
ระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับ
พลังงานท่ีปลาได้รับในแต่ละสูตรอาหารมีค่าใกล้เคียงกัน และเหมาะสม สอดคล้องกับการทดลองในปลานิล [5] และปลาช่อน 
[2]  ซึ่งรายงานว่าการใช้น้้านึ่งปลาผสมในอาหารเพื่อทดแทนโปรตีนจากปลาป่นระดับต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย
ของปลาทดลอง   
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เมื่อพิจารณาปริมาณโปรตีนในเนื้อปลานิลแดงทะเล พบว่า ปริมาณโปรตีนในเนื้อปลานิลแดงทะเลในชุดการทดลองที่ 
1-4 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ทั้ง 4 ชุดการทดลองมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าชุดการทดลองที่ 5 และ 6 แตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กล่าวได้ว่า ระดับของการใช้น้้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารมากกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในเนื้อปลานิลแดงทะเลลดลง ส่วนปริมาณไขมันในเนื้อปลานิลแดงทะเล พบว่า ปริมาณ
ไขมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับของการใช้น้้านึ่งปลาในสูตรอาหารที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ การทดลองใช้หัวกุ้งป่นเป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศของ Chimsung  et. al. [7] พบว่า ปริมาณโปรตีนลดลง ในขณะที่
ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้หัวกุ้งป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงปลานิลแดงทะเล 6 เดือน  พบว่า ความเค็มมีค่าอยู่ระหว่าง 
16.50+0.50 - 21.50+0.50 ppt อุณหภูมิของน้้า 26.59+1.35 - 29.23+1.52 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.68+0.25 - 
8.05+0.23  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า 5.50+0.38 - 6.38+0.35 mg/L ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 105.08+2.65 - 
115.26+3.40 mg/L แอมโมเนีย 0.23+0.02 - 0.42+0.08 mg/L และไนไตรท์  0.03+0.08 - 0.30+0.05 mg/L ซึ่งมีค่าอยู่
ในช่วงที่ปลานิลแดงทะเลสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งมีค่าท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิลแดง [8] 

สรุปผลการวิจัย 
การใช้น้้านึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารปลาเลี้ยงปลา สามารถใช้ในการทดแทนโปรตีนจากปลาป่นได้ถึง 30 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับท่ีเหมาะสมส้าหรับผลิตอาหารเลี้ยงปลานิลแดงทะเล ให้มีการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อของปลานิลแดงทะเล ที่มีน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 27.84+2.46 กรัม ดีที่สุด ส่งผลให้ปลานิลแดงทะเลมีปริมาณโปรตีนลดลงใน
ขณะที่ปริมาณไขมันในเนื้อปลาสูงกว่าการผสมน้้านึ่งปลาระดบัอ่ืน ๆ แต่ไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการด้ารงชีวิต และอัตรา
รอดตายของปลานิลแดงทะเล 
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การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi 5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21  
โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ singleplex PCR และ duplex PCR 

 
เกษศิรินทร์  รัทจร1*  อาภาภรณ์ เมฆสุข2 และนูรซีา บูกุ๊2  

 
บทคัดย่อ 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย แต่มีปัญหาผลผลิตตกต่ำสาเหตุมาจากการเกิดโรคในข้าว 
ได้แก่ โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องปรับปรุงให้พันธุ์ข้าว
ต้านทานต่อโรค งานวิจัยนี้จึงเป็นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีน
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ในพันธุ ์ข ้าว ด้วยวิธีแบบ singleplex PCR และ duplex  PCR จาก
ผลการวิจัยวิธีแบบ singleplex PCR ซึ่งตรวจสอบครั้งละหนึ่งยีนต่อปฏิกิริยา พบว่าพันธุ์ข้าวที่มียีนต้านทาน
โรคไหม้ คือ ข้าวพันธุ์หางยี 71 แสดงแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 700 คู่เบส ส่วนข้าวไม่มียีนต้านทานโรค
ไหม้ Pi5 แสดงแถบดีเอ็นเอประมาณ 480 คู่เบส ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 พบในข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 ขนาดแถบดีเอ็นเอประมาณ 750 คู่เบส ข้าวที่ไม่มียีนต้านทานให้แถบดีเอ็นเอประมาณ 660 คู่เบส 
นอกจากนี ้ได้พัฒนาการตรวจสอบเป็นวิธีแบบ duplex  PCR เพื ่อตรวจสอบยีน Pi5 และ Xa21 และ
เปรียบเทียบกับแบบ singleplex PCR ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองวิธีให้แถบดีเอ็นเอที่สอดคล้องกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่าวิธีแบบ duplex PCR สามารถใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกได้อย่างจำเพาะต่อยีนต้านทานโรคไหม้ 
Pi5 และขอบใบแห้ง Xa21 แต่อย่างไรก็ตามขนาดของแถบดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนบางแถบมีขนาดใกล้เคียงกัน 
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Abstract 
Rice is the most important crop in Thailand. Although, the problem of yield loss may 

be due to grain weight reduction caused by diseases like rice blast and bacterial leaf blight 
diseases. The most effective of rice breeding need to improve for disease-resistant rice 
varieties. This research aims to use molecular markers; Pi5 and Xa21 in rice for blast and 
bacterial leaf blight resistant alleles using singleplex PCR and duplex PCR. The result of 
singleplex PCR with a single gene/reaction revealed that the Pi5 gene showed the resistant 
allele in Hahng Yi 71 with an amplicon size 700 bp, whereas 480-bp showed in the susceptible 
alleles. The Xa21 amplified 750-bp in Khao Dawk Mali 105 as a resistant allele and 660-bp in 
susceptible alleles. In addition, the duplex PCR was developed to detect Pi5 and Xa21 and 
compared to resistant-allele in singleplex PCR. The result indicated that both PCR produced 
identical alleles, suggesting that duplex PCR amplified the specific alleles to Pi5 and Xa21 
genes; however, some DNA fragment was almost the same size.  

 
Keywords : PCR, DNA marker, disease-resistant rice, resistance gene 

  
 

 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1253

Molecular detection of the rice Pi5 and Xa21 disease resistance genes using 
singleplex and duplex PCR 

 
Kedsirin  Ruttajorn1* Apapon Meksuk2 and Nureesa Buku2   

 

Abstract 
Rice is the most important crop in Thailand. Although, the problem of yield loss may 

be due to grain weight reduction caused by diseases like rice blast and bacterial leaf blight 
diseases. The most effective of rice breeding need to improve for disease-resistant rice 
varieties. This research aims to use molecular markers; Pi5 and Xa21 in rice for blast and 
bacterial leaf blight resistant alleles using singleplex PCR and duplex PCR. The result of 
singleplex PCR with a single gene/reaction revealed that the Pi5 gene showed the resistant 
allele in Hahng Yi 71 with an amplicon size 700 bp, whereas 480-bp showed in the susceptible 
alleles. The Xa21 amplified 750-bp in Khao Dawk Mali 105 as a resistant allele and 660-bp in 
susceptible alleles. In addition, the duplex PCR was developed to detect Pi5 and Xa21 and 
compared to resistant-allele in singleplex PCR. The result indicated that both PCR produced 
identical alleles, suggesting that duplex PCR amplified the specific alleles to Pi5 and Xa21 
genes; however, some DNA fragment was almost the same size.  

 
Keywords : PCR, DNA marker, disease-resistant rice, resistance gene 

  
 

 

 

 

 

 

บทนำ 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ทำให้ผลผลิตของข้าวลดลงเกิดจากการ

ระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว โรคในข้าวพบได้บ่อย ได้แก่ โรคไหม้ (rice blast disease) และโรคขอบใบแห้ง (bacterial 
leaf blight disease)  สามารถเกิดการระบาดได้ในทุกพื้นที่ของการปลูกข้าว การป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง คือ การ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานต่อโรค  

โรคไหม้มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. ซึ่งเชื้อนี้มีความแปรปรวนสูง เนื่องจากเกิดการกลายพนัธุ์
และเกิดการกระจายของเชื้อได้ง่ายเพราะสปอร์ปลิวไปตกบริเวณต่าง ๆ ได้ เชื้อจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นโรค
ที่สำคัญในการผลิตข้าว สร้างความเสียหายทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายร้อยละ 50 วิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้
พันธุ์ต้านทานโรค ข้าวพันธุ์ต้านทานโรคไหม้ แบ่งตามภาค ได้แก่ กลางภาค เช่น สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2, สุพรรณบุรี 60, 
สุพรรณบุรี 90, ชัยนาท 1, ปราจีนบุรี 1, พลายงาม, คลองหลวง 1 และ พิษณุโลก 1 ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
สุรินทร์ 1, เหนียวอุบล 2, เหนียวแพร่, สันปาตอง 1, กู้เมืองหลวง, ขาวโปร่งไคร้, น้ำรู และหางย ี71 ภาคใต้ เช่น ดอกพะยอม 
[1, 2] ส่วนโรคขอบใบแห้งที่ระบาดทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขังเป็นเวลานาน เกิดจากเชื้อ 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae เข้าทำลายต้นข้าวทางแผลที่ใบหรือราก ทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะต้นกล้าถึงระยะออก
รวงเกิดเป็นโรคอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 80 การควบคุมการระบาดของโรคควรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานต่อ
โรค แต่พันธ์ุข้าวที่ต้านทานต่อโรคมีจำนวนน้อย และไม่สามารถต้านทานโรคในแบบกว้างได้ พันธขุาวท่ีตานทานโรคขอบใบแห้ง
ในภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี 60, สุพรรณบุรี 90, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2, และ กข23 พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น 
ขาวดอกมะลิ 105, กข6, เหนียวสันป่าตอง และพิษณุโลก 2 [3, 4] ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอช่วยในการ
คัดเลือก (Marker assisted selection, MAS) เพื ่อช่วยตรวจหายีนที ่ต ้องการได้อย่างรวดเร ็วและแม่นยำ โดยการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบโรคไหม้ มีการจำแนกลักษณะเฉพาะของความต้านทานต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวใน
ประเทศอินเดียโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลทั้งหมด 12 เครื่องหมาย ได้แก่ Pib, Piz, Piz-t, Pik, Pik-p, Pikm Pik-h, Pita/Pita-
2, Pi2, Pi9, Pi1 และ Pi5 ผลของการศึกษาช่วยในการปรับปรุงความต้านทานต่อการเกิดโรคข้าวในอินเดียและทั่วโลก [5] 
นอกจากนี้สามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa5, Xa13 และ Xa21 โดยมีตำแหน่งอยู่บน
โครโมโซมที ่ 5, 8 และ 11 ตามลำดับ และตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pigm (t) และ Pi5 เป็นตำแหน่งอยู ่ใกล้กับ             
เซนโตรเมียร์ของโครโมโซมคู่ที่ 6 และ 9 ตามลำดับ สามารถใช้ตรวจสอบยีนได้อีกด้วย [6]  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุล 2 วิธี คือ ปฏิกิริยาพีซีอาร์แบบทีละชนิด (singleplex PCR) และพัฒนาวิธีให้สามารถตรวจสอบได้ 2 ชนิด
พร้อมกันในปฏิกิริยาเดียว คือ ปฏิกิริยาพีซีอาร์แบบ 2 ชนิด (duplex PCR) ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 เพื่อเป็นข้อมูลด้านพันธุกรรมของพันธุ์
ข้าวและเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่ดีและผลผลิตสูงตามต้องการ 

วิธีดำเนินการ 
ตัวอย่างพันธุ์ข้าว ตัวอย่างเมล็ดข้าว ได้แก่ หางยี 71, กข33, ข้าวลูกผสมระหว่าง กข55/กข37, ลูกผสมระหว่าง ปทุมธานี/
สุพรรณบุรี 2, ปทุมธานี 1 และเล็บนกปัตตานี ได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง และขาวดอกมะลิ 105 ได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธ์ุจากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่
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การสกัดดีเอ็นเอ  
การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB แบบดัดแปลง [7] โดยการเพาะเมล็ดข้าวและใช้ใบอ่อนของข้าวอายุประมาณ 10 วัน 

ชั่ง 0.1 กรัม แล้วตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในหลอดไมโครเซนตริฟิวซ์ บดในบัฟเฟอร์สกัด 2X CTAB (2% cethyl trimethyl 
ammonium bromide (CTAB), 1.4 M NaCl, 20 mM ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), 100 mM Tris-HCl 
pH 8.0) 600 ไมโครลิตร ซึ่งมีเมอร์แคปโทเอทานอล (2-mercaptoethanol) 2 ไมโครลิตร นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเติมคลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (chloroform : isoamyl alcohol, 24 : 1) 800 
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน นำไปหมุนเหวี่ยง 12,000 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวส์
ใหม ่ทำซ้ำขั้นตอนการเติมคลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์อีกครั้ง หลังจากนั้นดูดส่วนใสใส่หลอดใหม่ เติมเอทานอลความ
เข้มข้น 99.9% ที่เย็นจัดลงไป 600 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบา ๆ เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงความเรว็ 
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายทิ้ง แล้วเติมเอทานอลความเข้มข้น 80% ปริมาตร 800 ไมโครลิตร เพื่อ
ล้างตะกอนดีเอ็นเอ นำไปหมุนเหวี่ยง 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายทิ้ง แล้วล้างตะกอนซ้ำอีกครั้ง 
จากนั้นปล่อยให้ตะกอนแห้ง แล้วละลายตะกอนด้วยบัฟเฟอร์ทีอี (TE buffer; 10 mM Tris-HCl pH 8.0 และ 1.0 mM EDTA) 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอใช้งาน  

การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซ ิส (gel electrophoresis) ในเจล          
อะกาโรสความเข้มข้น 1% และวิธีการวัดค่าดูดกลืนแสง (spectrophotometry) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (OD260) 
และ 280 นาโนเมตร (OD280)  

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยเคร่ืองหมายโมเลกุล 
1. การสังเคราะห์ไพรเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัย สำหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน Pi5 และ Xa21 ดังนี ้ 

ตาราง 1 ไพรเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัย 

ยีน โครโมโซม ลำดับนิวคลีโอไทด์ (5-3) ขนาด ความต้านทาน อ้างอิง 

Pi5 9 
F: TGTGGAGGCAACAATGCCTATTGCG 
R: CTATGAGTTCACTATGTGGAGGCT 

700 bp 
480 bp 

ต้านทานโรค  
ไม่ต้านทานโรค 

[5] 

Xa21 11 
F: AGACGCGGAAGGGTGGTTCCCGGA 
R: AGACGCGGTAATCGAAAGATGAAA 

750 bp 
660 bp 

ต้านทานโรค  
ไม่ต้านทานโรค 

[6] 

หมายเหตุ F: forward primer, R: reverse primer 

2. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี singleplex PCR   
2.1 เตรียมความเข้มข้นของดีเอ็นเอ นำดีเอ็นเอที่สกัดดีเอ็นเอได้มาเจือจางด้วยน้ำกลั่นปราศจากเช้ือ โดยเจือจาง

สารละลายดีเอ็นเอทุกตัวอย่างให้มีความเข้มข้น 100 นาโนกรัม/ไมโครลิตร 
2.2 องค์ประกอบของปฏิกิริยาสำหรับการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอยีน pi5 และ Xa21 โดยทำแต่ละคู่ไพรเมอร์แยกกนั

ต่อปฏิกิริยา ปริมาตรรวม 25 L ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 100 ng/L DNA template, 1X PCR buffer, 0.4 M 
forward primer และ reverse primer, 0.2 mM dNTPs, 3 mM MgCl2 และ 1.0 unit Taq DNA polymerase ในการทำ
พีซีอาร์แต่ละครั้งมีหลอดทดลองที่ไม่เติมดีเอ็นเอ (NTC; non template control) เพื ่อเป็นตัวควบคุมเชิงลบ (negative 
control) ในปฏิกิริยา เมื่อผสมสารต่าง ๆ เข้ากันแล้ว นำหลอดทดลองทั้งหมดใส่ในเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (thermal 
cycler) โดยใช้อุณหภูมิและเวลา pre–denaturation 94 OC เป็นเวลา 3 นาที ตามด้วย denaturation 94 OC เป็นเวลา         
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ใหม ่ทำซ้ำขั้นตอนการเติมคลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์อีกครั้ง หลังจากนั้นดูดส่วนใสใส่หลอดใหม่ เติมเอทานอลความ
เข้มข้น 99.9% ที่เย็นจัดลงไป 600 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบา ๆ เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงความเรว็ 
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายทิ้ง แล้วเติมเอทานอลความเข้มข้น 80% ปริมาตร 800 ไมโครลิตร เพื่อ
ล้างตะกอนดีเอ็นเอ นำไปหมุนเหวี่ยง 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทสารละลายทิ้ง แล้วล้างตะกอนซ้ำอีกครั้ง 
จากนั้นปล่อยให้ตะกอนแห้ง แล้วละลายตะกอนด้วยบัฟเฟอร์ทีอี (TE buffer; 10 mM Tris-HCl pH 8.0 และ 1.0 mM EDTA) 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอใช้งาน  

การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซ ิส (gel electrophoresis) ในเจล          
อะกาโรสความเข้มข้น 1% และวิธีการวัดค่าดูดกลืนแสง (spectrophotometry) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (OD260) 
และ 280 นาโนเมตร (OD280)  

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยเคร่ืองหมายโมเลกุล 
1. การสังเคราะห์ไพรเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัย สำหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน Pi5 และ Xa21 ดังนี ้ 

ตาราง 1 ไพรเมอร์ที่ใช้ในงานวิจัย 

ยีน โครโมโซม ลำดับนิวคลีโอไทด์ (5-3) ขนาด ความต้านทาน อ้างอิง 

Pi5 9 
F: TGTGGAGGCAACAATGCCTATTGCG 
R: CTATGAGTTCACTATGTGGAGGCT 

700 bp 
480 bp 

ต้านทานโรค  
ไม่ต้านทานโรค 

[5] 

Xa21 11 
F: AGACGCGGAAGGGTGGTTCCCGGA 
R: AGACGCGGTAATCGAAAGATGAAA 

750 bp 
660 bp 

ต้านทานโรค  
ไม่ต้านทานโรค 

[6] 

หมายเหตุ F: forward primer, R: reverse primer 

2. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี singleplex PCR   
2.1 เตรียมความเข้มข้นของดีเอ็นเอ นำดีเอ็นเอที่สกัดดีเอ็นเอได้มาเจือจางด้วยน้ำกลั่นปราศจากเช้ือ โดยเจือจาง

สารละลายดีเอ็นเอทุกตัวอย่างใหม้ีความเข้มข้น 100 นาโนกรัม/ไมโครลิตร 
2.2 องค์ประกอบของปฏิกิริยาสำหรับการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอยีน pi5 และ Xa21 โดยทำแต่ละคู่ไพรเมอร์แยกกนั

ต่อปฏิกิริยา ปริมาตรรวม 25 L ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 100 ng/L DNA template, 1X PCR buffer, 0.4 M 
forward primer และ reverse primer, 0.2 mM dNTPs, 3 mM MgCl2 และ 1.0 unit Taq DNA polymerase ในการทำ
พีซีอาร์แต่ละครั้งมีหลอดทดลองที่ไม่เติมดีเอ็นเอ (NTC; non template control) เพื ่อเป็นตัวควบคุมเชิงลบ (negative 
control) ในปฏิกิริยา เมื่อผสมสารต่าง ๆ เข้ากันแล้ว นำหลอดทดลองทั้งหมดใส่ในเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (thermal 
cycler) โดยใช้อุณหภูมิและเวลา pre–denaturation 94 OC เป็นเวลา 3 นาที ตามด้วย denaturation 94 OC เป็นเวลา         

30 วินาที, annealing 55 OC เป็นเวลา 30 วินาที, extension 72 OC เป็นเวลา 30 วินาที จำนวน 35 รอบ และตามด้วย final 
extension 72 OC เป็นเวลา 7 นาที  
  3. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี duplex PCR 

องค์ประกอบของปฏิกิริยาสำหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอยีน Pi5 และ Xa21 โดยทำไพรเมอร์ 2 คู่พร้อมกันต่อ
ปฏิกิร ิยา ปริมาตรรวม 25 L ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี ้ 100 ng/L DNA template, 1X PCR buffer, 0.2 M 
forward primer และ reverse primer ของยีน Pi5, 0.2 M forward primer และ reverse primer ของยีน Xa21, 0.2 
mM dNTPs, 3 mM MgCl2 และ 1.0 unit Taq DNA polymerase และใช้อุณหภูมิและเวลาเช่นเดียวกับ singleplex PCR 

4. การตรวจสอบและวิเคราะห์ขนาดของดีเอ็นเอโดยวิธี agarose gel electrophoresis 
เตรียมเจลอะกาโรสความเข้มข้น 2% โดยช่ังอะกาโรส 0.35 กรัม ใส่ลงใน 1X TAE buffer 35 มิลลิลิตร นำไปอุ่น

ให้ละลายแล้วเทลงในพิมพ์ที่มีหวีเสียบไว้ ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องประมาณ 20-30 นาที ผสมผลผลิตพีซีอาร์ (PCR product) 
ปริมาตร 5 ไมโครลิตรกับสีย้อม (6X loading dye) ปริมาตร 1 ไมโครลิตร แล้วหยอดลงในช่องเจลที่เตรียมไว้ ใช้กระแสไฟฟ้า 
100 โวลต์ เป็นเวลา 40 นาที แล้วนำแผ่นเจลไปแช่ในสารละลาย 1X SYBR DNA gel strain (Invitrogen) เป็นระยะเวลา 
20 นาที หลังจากนั้นตรวจสอบแถบดีเอ็นเอด้วยเครื่อง BluPad dual LED blue/white light transilluminator (Bio-helix) 
และบันทึกภาพ  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การตรวจสอบด้วยวิธีแบบ singleplex PCR ยีนต้านทานโรคไหม้  Pi5 ในตัวอย่างข้าวพันธุ์หางยี 71, กข33, เล็บ

นกปัตตานี และขาวดอกมะลิ 105 พบว่าข้าวพันธุ์หางยี 71 ปรากฏแถบดีเอ็นเอของยีนต้านทานโรค ขนาดประมาณ 700 คู่
เบส ข้าวพันธุ์กข33 กับขาวดอกมะลิ 105 ปรากฏแถบดีเอ็นเอไม่ต้านทานโรค ขนาดประมาณ 480 คู่เบส จากข้อมูลกรม
ส่งเสริมการเกษตร ข้าวพันธุ์หางยี 71 เป็นพันธุ์ต้านทานโรคไหม้ [2, 4] และในการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้
พบในข้าวพันธุ์หางยี 71 สอดคล้องกับข้อมูลความต้านทานโรคไหม้และให้ผลสอดคล้องกับขนาดแถบดเีอ็นเอของยีนต้านทาน
โรคไหม้ Pi5 [5] ส่วนข้าวพันธุ์ กข33 หรือหอมอุบล 80 ที่ได้มาจากคู่ผสมของขาวดอกมะลิ 105/IR70177-76-3-1/2 กับขาว
ดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวต้านทานโรคไหม้โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (P. grisea Sacc.) และค่อนข้างอ่อนต่อโรค
ขอบใบแห้ง [1] แต่ในงานวิจัยนี้ไม่พบยีนต้านทานโรคไหม้เช่นเดียวกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สำหรับข้าวพันธุ์เล็บนก
ปัตตานีเป็นพันธุ์ไม่ต้านทานโรคไหม้ และไม่มีข้อมูลรายงานความต้านทานโรคขอบใบแห้ง [4] ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏ
แถบดีเอ็นเอเกิดขึ้น อาจไม่มียีนหรือมีพันธุกรรมของยีนแตกต่างไป จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบ
ด้วยยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยีนต้านทานโรคไหม้เพิ่มเติม  

การตรวจสอบยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ด้วยวิธี singleplex PCR พบว่าข้าวลูกผสมระหว่าง กข55/กข37 
(ลูกผสม 1) ปรากฏแถบดีเอ็นเอ 2 แถบ ขนาดประมาณ 750 คู่เบส และ 660 คู่เบส ซึ่งเป็นยีนต้านทานและไม่ต้านทานโรค
ขอบใบแห้ง ตามลำดับ ลูกผสมระหว่าง ปทุมธานี/สุพรรณบุรี 2 (ลูกผสม 2) ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ไม่มียีนต้านทานโรค 1 
แถบ ขนาดประมาณ 660 คู่เบส และข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105 ปรากฏแถบดีเอ็นเอของยีนความต้านทานโรค 1 แถบ ขนาด
ประมาณ 750 คู่เบส (รูปที่ 1) ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีรายงานว่าไม่ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง [4] แต่จากการ
ตรวจสอบในครั้งนี้พบยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยของ Vanavichit และคณะ [8] 
ได้แสดงข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใหม้ียีน Xa21 ซึ่งเป็นยีนท่ีสำคัญในการต้านทานโรคขอบใบแห้ง และ
ได้ผนวกยีน Xa5 และ Xa33 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จึงทำให้พบยีน Xa21 ปรากฏในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ส่วนข้าวลูกผสม
ระหว่าง กข55/กข37 ซึ่ง กข37 มีลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง แต่ กข55 ค่อนข้าง
ต้านทานต่อโรคทั้งสองโรค [4] จึงอาจทำให้ตรวจสอบพบแอลลีลความต้านทานและไม่ต้านทานปรากฏ เป็นแบบเฮเทอโร
ไซกัส (heterozygous) ในขณะที่ตัวอย่างข้าวพันธุ์อื ่นเป็นรูปแบบฮอมอไซกัส (homozygous) เช่นเดียวกับที่ตรวจพบ
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รูปแบบเฮเทอโรไซกัสและฮอมอไซกัสในยีน Xa13 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล xa13-prom. [6] สำหรับข้าวลูกผสมระหว่าง 
ปทุมธานี/สุพรรณบุรี 2 ซึ่งข้าวพันธุ์สุพรรณบุรีมีความต้านทานโรคขอบใบแห้ง [4] แต่การตรวจสอบข้าวลูกผสมในครั้งนี้ไม่
พบยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 

(a) 

 

   (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

รูปที่ 1 การตรวจสอบด้วยวิธี singleplex PCR (a) ยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21   
หมายเหตุ ลูกผสม (1): ลูกผสม กข55/กข37, ลูกผสม (2): ลูกผสม ปทุมธาน/ีสุพรรณบุรี 2, NTC: non template control, 
DNA marker: Gen 100 bp DNA ladder และ bp: base pair 

การตรวจสอบยีนต้านทานโรคในข้าวด้วยวิธี singleplex PCR และ duplex PCR ของยีน Pi5 และ Xa21 ใน
ตัวอย่างข้าวพันธุ์หางยี และขาวดอกมะลิ 105 (ตารางที่ 2) ผลการตรวจสอบด้วย singleplex PCR พบข้าวพันธุ์หางยี 71 มี
ยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 แต่ไม่ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งของยีน Xa21 ส่วนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตรวจสอบพบยีน
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 แต่ไม่พบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 (รูปที่ 2a) เมื่อนำทั้ง 2 ยีนตรวจสอบพร้อมกับด้วยวิธี 
duplex PCR ผลการวิจัยปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาดแตกต่างกันทั้งหมด 4 แถบ ได้แก่ 750, 700, 660 และ 480 คู่เบส ข้าว
พันธุ์หางยี 71 พบแถบดีเอ็นเอ 2 แถบขนาดใกล้เคียงกันประมาณ 700 และ 660 คู่เบส ซึ่งเป็นยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และ
ไม่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ตามลำดับ แถบที่เกิดขึ้นทำให้วิเคราะห์ผลได้ค่อนข้างยาก ควรเพิ่มความเข้มข้นของ
เจลอะกาโรสเพื่อให้แยกขนาดแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันได้ชัดเจนขึ้น ส่วนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปรากฏแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 2 แถบ ขนาดประมาณ 750 และ 480 คู่เบส ซึ่งเป็นยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 และไม่มียีนต้านทานโรคไหม้ 
Pi5 ตามลำดับ และได้ตรวจสอบข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พบแถบขนาดประมาณ 750 และ 480 คู่เบส รูปแบบเหมือนกับข้าว
พันธุข์าวดอกมะลิ 105 (รูปที่ 2b) การตรวจสอบด้วยยีนต้านทานโรคไหม้มียีนหลักท่ีควบคุม คือ Xa21 แต่อย่างไรก็ตามควร
มีการทดสอบพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม เช่น ข้าวพันธุ์ลูกผสม และควรตรวจสอบยีนต้านทานโรคในหลาย ๆ ตำแหน่ง เพื่อบ่งช้ี
ลักษณะความต้านทานต่อโรค เช่น ยีนความต้านทานโรคไหม้ ได้แก่ Pi9, Pi36 และ Pigm(t) [9] ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
ได้แก่ Xa5 และ Xa13 [6] เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำและบ่งชี้ลักษณะความต้านทานโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้วิธี duplex PCR ในการตรวจสอบยีนทำให้สามารถตรวจยีนได้ 2 ยีนพร้อมกันต่อปฏิกิริยาทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอหลาย ๆ ยีนพร้อมกัน (multiplex PCR) เป็น
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รูปแบบเฮเทอโรไซกัสและฮอมอไซกัสในยีน Xa13 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล xa13-prom. [6] สำหรับข้าวลูกผสมระหว่าง 
ปทุมธานี/สุพรรณบุรี 2 ซึ่งข้าวพันธุ์สุพรรณบุรีมีความต้านทานโรคขอบใบแห้ง [4] แต่การตรวจสอบข้าวลูกผสมในครั้งนี้ไม่
พบยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 

(a) 

 

   (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

รูปที่ 1 การตรวจสอบด้วยวิธี singleplex PCR (a) ยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21   
หมายเหตุ ลูกผสม (1): ลูกผสม กข55/กข37, ลูกผสม (2): ลูกผสม ปทุมธาน/ีสุพรรณบุรี 2, NTC: non template control, 
DNA marker: Gen 100 bp DNA ladder และ bp: base pair 

การตรวจสอบยีนต้านทานโรคในข้าวด้วยวิธี singleplex PCR และ duplex PCR ของยีน Pi5 และ Xa21 ใน
ตัวอย่างข้าวพันธุ์หางยี และขาวดอกมะลิ 105 (ตารางที่ 2) ผลการตรวจสอบด้วย singleplex PCR พบข้าวพันธุ์หางยี 71 มี
ยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 แต่ไม่ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งของยีน Xa21 ส่วนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตรวจสอบพบยีน
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 แต่ไม่พบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 (รูปที่ 2a) เมื่อนำทั้ง 2 ยีนตรวจสอบพร้อมกับด้วยวิธี 
duplex PCR ผลการวิจัยปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาดแตกต่างกันทั้งหมด 4 แถบ ได้แก่ 750, 700, 660 และ 480 คู่เบส ข้าว
พันธุ์หางยี 71 พบแถบดีเอ็นเอ 2 แถบขนาดใกล้เคียงกันประมาณ 700 และ 660 คู่เบส ซึ่งเป็นยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และ
ไม่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ตามลำดับ แถบที่เกิดขึ้นทำให้วิเคราะห์ผลได้ค่อนข้างยาก ควรเพิ่มความเข้มข้นของ
เจลอะกาโรสเพื่อให้แยกขนาดแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันได้ชัดเจนขึ้น ส่วนข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปรากฏแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 2 แถบ ขนาดประมาณ 750 และ 480 คู่เบส ซึ่งเป็นยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 และไม่มียีนต้านทานโรคไหม้ 
Pi5 ตามลำดับ และได้ตรวจสอบข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พบแถบขนาดประมาณ 750 และ 480 คู่เบส รูปแบบเหมือนกับข้าว
พันธุข์าวดอกมะลิ 105 (รูปที่ 2b) การตรวจสอบด้วยยีนต้านทานโรคไหม้มียีนหลักท่ีควบคุม คือ Xa21 แต่อย่างไรก็ตามควร
มีการทดสอบพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม เช่น ข้าวพันธุ์ลูกผสม และควรตรวจสอบยีนต้านทานโรคในหลาย ๆ ตำแหน่ง เพื่อบ่งช้ี
ลักษณะความต้านทานต่อโรค เช่น ยีนความต้านทานโรคไหม้ ได้แก่ Pi9, Pi36 และ Pigm(t) [9] ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
ได้แก่ Xa5 และ Xa13 [6] เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำและบ่งชี้ลักษณะความต้านทานโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้วิธี duplex PCR ในการตรวจสอบยีนทำให้สามารถตรวจยีนได้ 2 ยีนพร้อมกันต่อปฏิกิริยาทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอหลาย ๆ ยีนพร้อมกัน (multiplex PCR) เป็น

เทคนิคท่ีนิยมใช้จำแนกสายพันธ์ุข้าว และสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายโมเลกุลได้หลายชนิด ได้แก่ single nucleotide 
polymorphism (SNP), sequence tagged site (STS) และ simple sequence repeat (SSR) [10] 

ตารางที ่2 การตรวจสอบยีนต้านทานโรคของยีน Pi5 และ Xa21 ในข้าวด้วยวิธ ีsingleplex PCR และ duplex PCR 

พันธุข์้าว 
ยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 

ต้านทาน  
(700 bp) 

ไม่ต้านทาน 
(480 bp) 

ต้านทาน 
(750 bp) 

ไม่ต้านทาน 
(660 bp) 

หางยี 71     
ขาวดอกมะลิ 105     

ปทุมธาน ี1     
 

             (a)                                                           (b)  

  
รูปที่ 2  การตรวจสอบยีน Pi5 และ Xa21 (a) singleplex PCR (b) duplex PCR    
หมายเหตุ R: resistant allele, S: susceptible allele, DNA marker: Gen 100 bp DNA ladder, NTC: non template 
control, และ bp: base pair 

สรุปผลการวิจัย 
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ในข้าว ด้วย

วิธี singleplex PCR และ duplex  PCR สามารถจำแนกพันธุ์ข้าวท่ีมียีนต้านทานโรคและไม่มียีนต้านทานโรคได้ โดยให้แถบ
ดีเอ็นเอขนาดที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้พบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 ในข้าวพันธุ์หางยี 71 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง 
Xa21 พบในข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105 นอกจากน้ีการตรวจสอบยีนด้วยวิธี duplex PCR สามารถตรวจสอบยีนพร้อมกัน 2 
ยีนได้อย่างจำเพาะ ให้ผลเช่นเดียวกับ singleplex PCR บ่งชี้ได้ว่าวิธี duplex PCR ใช้ตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 
และขอบใบแห้ง Xa21 ในพันธุ์ข้าวได้ 
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ผลของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
และองค์ประกอบทางโภชนาการของปลานิล 

อุไรวรรณ วัฒนกุล1*  และวัฒนา วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ 
น้ำนึ่งปลาจัดเป็นผลพลอยได้มูลค่าต่ำ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้โดยการนำไปผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซท จะทำให้

ได้ผลผลิตคือเพปไทด์สายสั้น และกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการเลี้ยงปลา  การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลา โดยทำการทดลองใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิล เพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  อัตราการรอดตาย (SR) และองค์ประกอบทางโภชนาการของ
เนื้อปลา โดยผลิตอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เท่ากันทุกสูตร แต่มีระดับน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน
สูตรอาหารต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  10,  20,  30,  40 และ 50% นำไปเลี้ยงปลานิล น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 28.64+1.35 กรัม 
ในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร ถังละ 30 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ที่ระดับของการใช้น้ำนึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลา
ป่น 10% (ชุดการทดลองที่ 2) มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ทั้งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) และ
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน (ADG) รองลงมาคือ ที่ระดับ 20 และ 0% ตามลำดับ (p>0.05) แต่มีการเจริญเติบโตสูง
กว่าที่ระดับ 30,  40 และ 50% ตามลำดับ (p<0.05)  มีแนวโน้มว่าเมื่อเพิ่มระดับของน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีน
จากปลาป่นมากกว่า 10% จะทำให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง  และการเพิ่มระดับของน้ำนึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลา
ป่นมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในเนื้อปลาลดลง แต่ปริมาณไขมันในเนื้อปลาเพิ่มสูงขึ้น (P<0.05)  บ่งช้ีได้ว่า  การใช้น้ำนึ่ง
ปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นที่ระดับ 10% เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิล และทุกระดับ
ของการใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทน ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 

คำสำคัญ : โปรตีนไฮโดรไลเซท  น้ำนึ่งปลา  อาหารปลา  ปลานิล 
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Effects of Protein Hydrolysate from Liquid Fish Condensate in Diets on Growth 
Performance and Nutrients Composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

Uraiwan Wattanakul1*  and  Wattana wattanakul2 

Abstract 
Liquid Fish Condensate is a by-product which is a low cost. To increase value residues, they could 

be protein hydrolyze to give short chain peptides and amino acids that exhibit health benefits for fish 
culture. The experiment were designed for study on replacement of fish meal protein with protein 
hydrolysate from liquid fish condensate in Nile Tilapia (Oreochromis sp.) diet at different levels on growth 
performance, feed conversion ratio (FCR), survival rate (SR) and nutrients composition. The test diets 
contained 30% protein in all formulas with varying levels; 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of protein hydrolysate 
from liquid fish condensate replacement of fish meal, respectively. Fishes with initial average weight 
28.64+1.35 g. were reared in 500 L plastic tank at the stocking rate of 30 fishes per tank. They were fed to 
apparent satiation twice a day for 6 months. The result showed that at 10% of fish meal replacement 
(formula 2) group was the highest growth performance as weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and 
specific growth rate per day (ADG) but wasn’t significant different (p>0.05) with 20 and 0% level. There 
were significantly different (P<0.05) with formula 30, 40 and 50% level respectively. The growth 
performance of fishes tended to increase by the level of liquid fish condensate up to 10 % and then 
decreased. Increasing of protein hydrolysate from liquid fish condensate replacement in diet was decrease 
protein but increasing fat in fish. It was indicated that at 10% of protein hydrolysate from liquid fish 
condensate replacement in diet was optimum growth performance for Nile Tilapia. All level of protein 
hydrolysate replacement in diets were no effect on survival rate (P>0.05).  
 
Keywords :  Protein hydrolysate, Liquid Fish Condensate,  Fish Diet,   Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  
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Effects of Protein Hydrolysate from Liquid Fish Condensate in Diets on Growth 
Performance and Nutrients Composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

Uraiwan Wattanakul1*  and  Wattana wattanakul2 

Abstract 
Liquid Fish Condensate is a by-product which is a low cost. To increase value residues, they could 

be protein hydrolyze to give short chain peptides and amino acids that exhibit health benefits for fish 
culture. The experiment were designed for study on replacement of fish meal protein with protein 
hydrolysate from liquid fish condensate in Nile Tilapia (Oreochromis sp.) diet at different levels on growth 
performance, feed conversion ratio (FCR), survival rate (SR) and nutrients composition. The test diets 
contained 30% protein in all formulas with varying levels; 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of protein hydrolysate 
from liquid fish condensate replacement of fish meal, respectively. Fishes with initial average weight 
28.64+1.35 g. were reared in 500 L plastic tank at the stocking rate of 30 fishes per tank. They were fed to 
apparent satiation twice a day for 6 months. The result showed that at 10% of fish meal replacement 
(formula 2) group was the highest growth performance as weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and 
specific growth rate per day (ADG) but wasn’t significant different (p>0.05) with 20 and 0% level. There 
were significantly different (P<0.05) with formula 30, 40 and 50% level respectively. The growth 
performance of fishes tended to increase by the level of liquid fish condensate up to 10 % and then 
decreased. Increasing of protein hydrolysate from liquid fish condensate replacement in diet was decrease 
protein but increasing fat in fish. It was indicated that at 10% of protein hydrolysate from liquid fish 
condensate replacement in diet was optimum growth performance for Nile Tilapia. All level of protein 
hydrolysate replacement in diets were no effect on survival rate (P>0.05).  
 
Keywords :  Protein hydrolysate, Liquid Fish Condensate,  Fish Diet,   Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนำ 
น้ำน้ำนึ่งปลาแมคเคอเรล เป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดตรัง มีปริมาณโปรตีน

ร้อยละ 45.15 (W/W) มีกลิ่นที่กระตุ้นการกินอาหารของสัตว์น้ำได้ [1]  การนำมาใช้เป็นแหล่งทดแทนโปรตีนในปลาป่นเพื่อ
การผลิตอาหารเม็ดเลี้ยงสัตว์น้ำ นับว่าเป็นการนำวัสดุเศษเหลือมาเพิ่มมูลค่าอย่างมีประโยชน์และลดต้นทุน จึงมีหลายงานวิจัย
เกี่ยวกับการนำน้ำนึ่งปลาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงสมบัติของโปรตีนในน้ำนึ่งปลาโดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลเซท 
จนได้กรดอะมิโนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา คณะวิจัยฯ ได้นำน้ำนึ่งปลาเป็นส่วนผสมผลิตอาหารเม็ดเลี้ยงปลานิลได้
เพียงความเข้มข้นระดับหนึ่ง [1] จึงมีแนวคิดในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลา เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ
และนำมาผลิตอาหารปลานิลอีกครั้ง  โดยงานวิจัยนี้ใช้การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยการใช้กรดเกลือ (HCl) เนื่องจาก
พิจารณาถึงต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้กลิ่นรสที่ดี [2]  สะดวกกว่าการใช้เอนไซม์ เพราะการใช้เอนไซม์มีขั้นตอนยุ่งยาก ต้นทุน
สูง และอาจมีสารประกอบรสขมเกิดขึ้นจากหมู่โซ่ข้างที่ไม่ชอบน้ำในโมเลกุลของโปรตีนแตกตัว ส่วนการใช้ด่าง ทำให้กรด      
อะมิโนบางชนิดเกิดปฏิกิริยารีซีไมเซชัน (racemization) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกรดอะมิโนชนิดแอล (L-form) ไปเป็นชนิด        
D-form ที่ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ และทำให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่ดี [3] ทำให้การย่อยสลายด้วยกรดเกลือน่าจะให้ประโยชน์
กับการวิจัยนี้กว่าวิธีการอื่น เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ รวมทั้งให้ประสิทธิภาพในการสลายพันธะดีกว่า [4] หากใช้การ
ย่อยสลายด้วยสภาวะที่เหมาะสม ยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่า Degree of Hydrolysis (DH) สูงขึ้นด้วย  การย่อยด้วยกรดจึง
น่าจะเหมาะแก่การใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในระดับครัวเรือนดีกว่า  ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากโปรตีนไฮโดรไลเซทโดยทั่วไปมี 2 
รูปแบบ คือ ใช้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการหรือเป็นแหล่งโปรตีนใช้เป็นสารเพิ่มความคงตัวในอาหาร และใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่น
รสอาหาร การใช้ทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตจึงมีความน่าสนใจ  โดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิล 
(Oreochromis niloticus) เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ  ยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาด แม้ว่า
จะมีราคาไม่สูง แต่มีความนิยมในการบริโภค  

ดังนั้น แนวทางการวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 
โดยคัดเลือกน้ำนึ่งปลาที่ผ่านการไฮโดรไลเซท จนได้กรดอะมิโนและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม มาเป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหารเลี้ยงปลานิล ศึกษาผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการรอดตายและองค์ประกอบทางเคมี
ของปลานิล  คาดหวังว่าผลการวิจัยจะพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารปลานิลราคาประหยัดกว่าอาหารสำเร็จรูป เป็น
การเพิ่มการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ  ในการเลี้ยงปลาน้ำจืดให้ยั่งยืนต่อไป   

 
วิธีดำเนินการ 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง  แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ โดยศึกษา

ระดับของการใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน  6 ระดับคือ 0, 10, 20, 30, 40, และ 
50 เปอร์เซ็นต์ 
 
การเตรียมระบบเลี้ยง 

ทำการทดลองเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมขนาด 500 ลิตร จำนวน 18 ใบ ตามชุดการทดลอง ใส่น้ำสะอาดในถัง
ปริมาตร 300 ลิตร มีการให้อากาศในถังโดยใช้หัวทรายและสายออกซิเจน และแต่ละถังจะมีระบบกรองน้ำแบบหมุนเวียนผ่าน
ระบบกรองภายในถัง   
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การเตรียมปลาทดลอง 
ทำการทดลองในปลานิลขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก่อนเริ่มทำการทดลองจะนำลูกปลามาอนุบาลในบ่อ

ซีเมนต์ขนาดความจุน้ำ 4 ตัน (1x4x1 เมตร) ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับ
อาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จนไม่มีการตาย  หลังจากน้ันสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในถังทดลอง จำนวน 30 ตัว/ถัง ทำการช่ัง
น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 
 
การเตรียมน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท 
 ดำเนินทดลองโดยดัดแปลงจากวิธีการของอาภัสรา [5] คือ ผสมน้ำนึ่งปลาที่มีปริมาณของแข็งเริ่มต้น 45 Brix 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ในขวดรูปชมพู่  
(Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร เขย่าในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (shaking water bath) ใช้ความเร็ว 125 รอบต่อ
นาทีเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิย่อยสลาย 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใหค้่า %DH ดีที่สุด  ทำการหยุดปฏิกิริยา ทำ
ให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 6 โมลาร์ ทำให้เข้มข้นโดยการระเหยน้ำออกโดยใช้เครื่องกลั่นระเหย
สุญญากาศ (vacuum rotary evaporator) ที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที จนผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเข้มข้นสุดท้าย 55 Brix นำ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในการผลิตอาหารปลา 
 
การเตรียมอาหารทดลอง 

นำน้ำน่ึงปลาไฮโดรไลเซท และวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหาร ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ AOAC 
[6] สำหรับน้ำนึ่งปลาจากการไฮโดรไลเซทที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีปริมาณโปรตีน และไขมันเท่ากับ 39.82 และ 4.46 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก (W/W) ตามลำดับ นำผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นสูตรอาหาร และผลิตอาหารทดลอง ซึ่งเป็น
อาหารเม็ดจมน้ำ (sinking pellet feed)  ใช้วิธีการแทนที่โปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนของน้ำนึ่งปลาในสูตรอาหารตาม
แผนการทดลอง  ดังนี ้ 

ชุดการทดลองที่  1  อาหารสูตรควบคุม  ไม่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท (0 เปอร์เซ็นต์) 
 ชุดการทดลองที่  2  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  10 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  3  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  20 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  4  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  30 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  5  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  40 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  6  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  50 เปอร์เซ็นต์ 

โดยกำหนดให้มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง โดยให้มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  (กำหนด
ตามรายงานของ นิรุทธิ์ [7] ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์  และระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหาร (DE) ในสูตรอาหาร ไม่ต่ำ
กว่า 3,300 Kcal/kg อาหารทดลองทั้ง 6 สูตร ใช้วัตถุดิบ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง รำละเอียด ปลายข้าว ข้าวโพดป่น น้ำมันปลา 
น้ำมันพืช วิตามิน แร่ธาตุผสม และ สารเหนียว ผสมกับน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริมาณ
แตกต่างกันตามชุดการทดลอง และทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน 
และเยื่อใย ในแต่ละชุดการทดลองตามวิธีมาตรฐานของ AOAC [6] (ตารางที่ 1) อาหารที่ผลิตแล้วเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส  
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การเตรียมปลาทดลอง 
ทำการทดลองในปลานิลขนาดประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก่อนเริ่มทำการทดลองจะนำลูกปลามาอนุบาลในบ่อ

ซีเมนต์ขนาดความจุน้ำ 4 ตัน (1x4x1 เมตร) ให้อาหารสมทบ (สูตรควบคุม) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลาเคยชินกับ
อาหารเม็ด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จนไม่มีการตาย  หลังจากน้ันสุ่มลูกปลาลงเลี้ยงในถังทดลอง จำนวน 30 ตัว/ถัง ทำการช่ัง
น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้นของปลาในทุกชุดการทดลอง 
 
การเตรียมน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท 
 ดำเนินทดลองโดยดัดแปลงจากวิธีการของอาภัสรา [5] คือ ผสมน้ำนึ่งปลาที่มีปริมาณของแข็งเริ่มต้น 45 Brix 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กับกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ในขวดรูปชมพู่  
(Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร เขย่าในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (shaking water bath) ใช้ความเร็ว 125 รอบต่อ
นาทีเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิย่อยสลาย 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใหค้่า %DH ดีที่สุด  ทำการหยุดปฏิกิริยา ทำ
ให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 6 โมลาร์ ทำให้เข้มข้นโดยการระเหยน้ำออกโดยใช้เครื่องกลั่นระเหย
สุญญากาศ (vacuum rotary evaporator) ที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที จนผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความเข้มข้นสุดท้าย 55 Brix นำ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในการผลิตอาหารปลา 
 
การเตรียมอาหารทดลอง 

นำน้ำน่ึงปลาไฮโดรไลเซท และวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหาร ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ AOAC 
[6] สำหรับน้ำนึ่งปลาจากการไฮโดรไลเซทที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ มีปริมาณโปรตีน และไขมันเท่ากับ 39.82 และ 4.46 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก (W/W) ตามลำดับ นำผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นสูตรอาหาร และผลิตอาหารทดลอง ซึ่งเป็น
อาหารเม็ดจมน้ำ (sinking pellet feed)  ใช้วิธีการแทนที่โปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนของน้ำนึ่งปลาในสูตรอาหารตาม
แผนการทดลอง  ดังนี ้ 

ชุดการทดลองที่  1  อาหารสูตรควบคุม  ไม่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท (0 เปอร์เซ็นต์) 
 ชุดการทดลองที่  2  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  10 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  3  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  20 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  4  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  30 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  5  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  40 เปอร์เซ็นต์ 
 ชุดการทดลองที่  6  อาหารสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ  50 เปอร์เซ็นต์ 

โดยกำหนดให้มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง โดยให้มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  (กำหนด
ตามรายงานของ นิรุทธิ์ [7] ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์  และระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหาร (DE) ในสูตรอาหาร ไม่ต่ำ
กว่า 3,300 Kcal/kg อาหารทดลองทั้ง 6 สูตร ใช้วัตถุดิบ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง รำละเอียด ปลายข้าว ข้าวโพดป่น น้ำมันปลา 
น้ำมันพืช วิตามิน แร่ธาตุผสม และ สารเหนียว ผสมกับน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริมาณ
แตกต่างกันตามชุดการทดลอง และทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความช้ืน 
และเยื่อใย ในแต่ละชุดการทดลองตามวิธีมาตรฐานของ AOAC [6] (ตารางที่ 1) อาหารที่ผลิตแล้วเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส  

 
 
 
 

ตารางที่ 1  สูตรอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของอาหารปลานิลที่มกีารทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไล 
              เซทจากน้ำนึ่งปลา 

 

วัตถุดิบอาหาร 
การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนำ้นึ่งปลา (เปอร์เซ็นต์) 

1(0เปอร์เซ็นต)์ 2(10เปอร์เซ็นต)์ 3(20เปอร์เซ็นต)์ 4(30เปอร์เซ็นต์) 5(40เปอร์เซ็นต)์ 6(50เปอร์เซ็นต์) 
ปลาป่น 25.00 22.44 19.88 17.32 14.75 12.19 
น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท 0.00 2.56 5.12 7.68 10.25 12.81 
กากถ่ัวเหลือง 28.06 28.14 28.27 28.35 28.45 28.53 
รำละเอียด 11.48 11.45 11.41 11.38 11.35 11.32 
ปลายข้าว 11.48 11.45 11.41 11.38 11.35 11.32 
ข้าวโพดป่น 11.48 11.45 11.41 11.38 11.35 11.32 
อัลฟาสตาร์ช 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
น้ำมันพืช 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
น้ำมันปลา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
วิตามินรวม 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
พรีมิกซ ์ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

รวม 100 100 100 100 100 100 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Proximate analysis, เปอร์เซ็นต์) 
โปรตีน 30.22 30.7 30.1 30.81 29.95 30.41 
ไขมัน 8.01 8.28 8.51 8.31 8.51 8.37 
ความช้ืน 8.36 8.52 8.34 8.1 8.49 8.12 
เถ้า 11.93 11.54 10.84 11.32 10.67 10.19 
เยื่อใย 1.03 1.08 1.09 1.11 1.12 1.1 
NFE 40.45 39.88 41.12 40.35 41.26 41.81 

 
อาหารและการให้อาหาร 

ให้อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้า – เย็น) ให้จนอิ่ม โดยในครั้งแรกจะให้อาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว และปรับ
ปริมาณตามการกินอาหารของปลา  บันทึกข้อมูลน้ำหนักอาหารที่ให้  เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อ (FCR) ต่อไป 

 
การเก็บข้อมูล และขอบเขตการศึกษา     

การศึกษาการเจริญเติบโต 
สุ่มตัวอย่างปลานิลจากทุกชุดการทดลอง จำนวน 15 ตัว/ถัง ช่ังน้ำหนักทุก ๆ เดือน ตลอดการเลี้ยง 6 เดือน เพื่อ

ศึกษาการเจริญเติบโต ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น  (weight gain : WG, เปอร์เซ็นต์) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 
(Specific Growth Rate: SGR, เปอร์เซ็นต์/วัน) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average Daily Gain: ADG, กรัม/วัน) อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (feed conversion rate : FCR) และอัตราการรอดตาย (Survival Rate : SR, เปอร์เซ็นต์) 
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การศึกษาคุณภาพน้ำ    
   ทำการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำ 70 เปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ 2 สัปดาห์ โดยก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ทำการตรวจวัด

คุณภาพน้ำ ซึ่งดัชนีท่ีจะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำประกอบด้วย อุณหภูมิน้ำวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ำ (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบดิจิตอล 
YSI Model 650 MDS)  ความเป็นด่างของน้ำ (ด้วยวิธีการ Titration) แอมโมเนียรวม และไนไตรท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
นำข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการใช้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล  

จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน้ำนึ่งปลา และน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท พบว่า ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น 
(EAA) ในน้ำนึ่งปลา รวมเท่ากับ 12.40 มิลลิกรัม/100 กรัม กรดอะมิโนไม่จำเป็นรวมเท่ากับ 13.13 กรัม/100 กรัม ขณะที่น้ำ
นึ่งปลาไฮโดรไลเซทมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น (EAA)  รวมเท่ากับ 13.43 กรัม/100 กรัม กรดอะมิโนไม่จำเป็น รวมมีปริมาณ 
16.18 กรัม/100 กรัม เมื่อนำน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทมาผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิล  โดยเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจาก
ปลาป่นในสูตรอาหารทดลองที่ระดับ 0  10  20  30  40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ พบว่า ทุกสูตรอาหาร
ทดลอง (ชุดการทดลองที่ 1-6) ที่ได้นำมาใช้เลี้ยงปลานิลที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 28.64+1.35 กรัม เป็นเวลา 6 เดือน 
ผลการทดลองพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 2 (ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่น 10 
เปอร์เซ็นต์) มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ  (SGR และ ADG) สูงที่สุด สูงกว่าปลานิลที่ได้รับ
อาหารชุดการทดลองที่ 3 (20 เปอร์เซ็นต์)  1,  4,  5 และชุดการทดลองที่ 6 (50 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองท่ี 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) และเมื่อเพิ่มปริมาณการ
ทดแทนโปรตีนในปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซท มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ปลานิลมีการเจริญเติบโต ท้ังน้ำหนักท่ีเพิ่มขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะลดลงตามลำดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  ในขณะที่ปลานิลที่ได้รับอาหารชุด
การทดลองที่ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่ำที่สุด (ตารางที ่2) 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลานิลที่ทำการทดลอง พบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับการใช้
น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่น ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการทดลองที่ 2) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ต่ำสุด (1.44) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทระดับ 0, 20, 
30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อดีกว่าปลานิลในชุดการทดลองที่ 3,  1,  4,  
5 และ 6 ตามลำดับ (P<0.05) (ตารางที ่2)   

อัตราการรอดตายของปลานิลที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 98.89±1.92 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

จากผลการทดลองครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทระดับต่างกัน
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นคือ การเจริญเติบโตของปลานิลเพิ่มขึ้นดีที่สุดที่ระดับการใช้ 10  เปอร์เซ็นต์ (ชุดการ
ทดลองที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำนึ่งปลาที่ระดับ 10  เปอร์เซ็นต์ จะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิล
ในชุดการทดลองที่ได้รับอาหารชุดควบคุม (ไม่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท) และการเจริญเติบโตของปลาลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ระดับของน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทในสูตรอาหารทีม่ากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า การใช้ปริมาณน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท
ในปริมาณที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณมาก ก็ยังให้ผลการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
เพราะในน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นท่ีร่างกายสัตว์น้ำสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
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การศึกษาคุณภาพน้ำ    
   ทำการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำ 70 เปอร์เซ็นต์ ทุก ๆ 2 สัปดาห์ โดยก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ทำการตรวจวัด

คุณภาพน้ำ ซึ่งดัชนีท่ีจะใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำประกอบด้วย อุณหภูมิน้ำวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ำ (pH) ด้วย pH meter (Clean รุ่น pH 500B) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (วัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบดิจิตอล 
YSI Model 650 MDS)  ความเป็นด่างของน้ำ (ด้วยวิธีการ Titration) แอมโมเนียรวม และไนไตรท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล   
นำข้อมูลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการใช้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล  

จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน้ำนึ่งปลา และน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท พบว่า ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น 
(EAA) ในน้ำนึ่งปลา รวมเท่ากับ 12.40 มิลลิกรัม/100 กรัม กรดอะมิโนไม่จำเป็นรวมเท่ากับ 13.13 กรัม/100 กรัม ขณะที่น้ำ
นึ่งปลาไฮโดรไลเซทมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น (EAA)  รวมเท่ากับ 13.43 กรัม/100 กรัม กรดอะมิโนไม่จำเป็น รวมมีปริมาณ 
16.18 กรัม/100 กรัม เมื่อนำน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทมาผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิล  โดยเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจาก
ปลาป่นในสูตรอาหารทดลองที่ระดับ 0  10  20  30  40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ พบว่า ทุกสูตรอาหาร
ทดลอง (ชุดการทดลองที่ 1-6) ที่ได้นำมาใช้เลี้ยงปลานิลที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 28.64+1.35 กรัม เป็นเวลา 6 เดือน 
ผลการทดลองพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารชุดการทดลองที่ 2 (ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่น 10 
เปอร์เซ็นต์) มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ  (SGR และ ADG) สูงที่สุด สูงกว่าปลานิลที่ได้รับ
อาหารชุดการทดลองที่ 3 (20 เปอร์เซ็นต์)  1,  4,  5 และชุดการทดลองที่ 6 (50 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) และเมื่อเพิ่มปริมาณการ
ทดแทนโปรตีนในปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซท มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ปลานิลมีการเจริญเติบโต ท้ังน้ำหนักท่ีเพิ่มขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะลดลงตามลำดับ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  ในขณะที่ปลานิลที่ได้รับอาหารชุด
การทดลองที่ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่ำที่สุด (ตารางที ่2) 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ของปลานิลที่ทำการทดลอง พบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับการใช้
น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่น ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ (ชุดการทดลองที่ 2) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ต่ำสุด (1.44) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทระดับ 0, 20, 
30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อดีกว่าปลานิลในชุดการทดลองที่ 3,  1,  4,  
5 และ 6 ตามลำดับ (P<0.05) (ตารางที ่2)   

อัตราการรอดตายของปลานิลที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 ชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 98.89±1.92 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  

จากผลการทดลองครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทระดับต่างกัน
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นคือ การเจริญเติบโตของปลานิลเพิ่มขึ้นดีที่สุดที่ระดับการใช้ 10  เปอร์เซ็นต์ (ชุดการ
ทดลองที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารผสมน้ำนึ่งปลาที่ระดับ 10  เปอร์เซ็นต์ จะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิล
ในชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารชุดควบคุม (ไม่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท) และการเจริญเติบโตของปลาลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ระดับของน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทในสูตรอาหารทีม่ากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า การใช้ปริมาณน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซท
ในปริมาณที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณมาก ก็ยังให้ผลการเจริญเติบโตเทียบเท่ากับการใช้ปลาป่นเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
เพราะในน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นท่ีร่างกายสัตว์น้ำสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

อาหารที่ลดลงได้ และดีกว่า การทดลองใช้น้ำนึ่งปลาที่ไม่ผ่านการไฮโดรไลเซทเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหาร
สำหรับเลี้ยงปลานิล [1] ซึ่งต้องใช้น้ำนึ่งปลาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นถึงระดับ 20 เปอร์เซ็นต์   

สูตรอาหารผสมน้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองครั้งนี้ มีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิลเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ แสดงถึงความสมดุลของสัดส่วนของโภชนะในอาหารและการ
ใช้ประโยชน์ของปลาได้สูงสุด ส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี เช่นเดียวกับ [8] กล่าวว่า หากอาหารไม่มีความสมดุลของ
สัดส่วนของโภชนะ เช่นอาหารที่มีพลังงานน้อยเกินไปทำให้ร่างกายจำเป็นต้องเผาผลาญโปรตีนเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต 
และอาจไม่เหลือโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต  

ส่วนอัตราการรอดตายของปลานิลในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงว่า ระดับของ
การใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารท่ีใช้ในสูตรอาหารสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่ออัตราการ
รอดตาย อาจเนื่องจากทุกสูตรอาหารถูกกำหนดระดับพลังงานที่ปลาได้รับให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีค่าใกล้เคียงกัน 
เป็นไปในทำนองเดียวกับการใช้น้ำนึ่งปลาผสมในอาหารเพื่อทดแทนโปรตีนจากปลาป่นระดับต่าง ๆ ของปลานิล[1]  และปลา
ช่อน [9]  

 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตายของปลานิล ที่ได้รับอาหารที่มีการใช้น้ำนึ่ง 
    ปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในชุดการทดลองระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

 

การเจริญเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 (0 เปอร์เซ็นต์) 2 (10 เปอร์เซ็นต)์ 3 (20 เปอร์เซ็นต)์ 4 (30 เปอร์เซ็นต์) 5 (40 เปอร์เซ็นต)์ 6 (50 เปอร์เซ็นต)์ 
น้ำหนักเริ่มต้น (g) 28.10±1.05a 29.40±0.60a 28.73±0.93a 28.43±1.21a 29.03±0.68a 28.13±1.19a 
น้ำหนักสุดท้าย (g) 193.67±0.86bc 219.88±2.83a 194.15±3.73b 185.42±3.08bc 183.38±5.46bc 183.06±11.39c 
WG (%) 587.80±15.09bc 661.57±12.49a 600.16±21.91b 554.24±31.69cd 531.95±25.95d 516.92±26.42d 
SGR (%/day) 1.14±0.05b 1.30±0.06a 1.15±0.04b 1.05±0.05bc 1.04±0.03bc 1.02±0.11c 
ADG (g/day) 0.94±0.09b 1.21±0.03a 0.94±0.09b 0.78±0.03bc 0.76±0.14c 0.74±0.10c 
FCR 1.82±0.16b 1.44±0.09a 1.80±0.10b 1.84±0.17b 1.84±0.26b 1.85±0.30b 
SR (%) 98.89±1.92a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 98.89±1.92a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับความเข้มข้นของการใช้น้ำนึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลา 
               - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวนอนโดยใช้ตัวอักษร  อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
องค์ประกอบทางโภชนาการของปลานิล 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของเนื้อปลานิล ทั้ง 6 ชุดการทดลอง แสดงในตารางที่ 3 พบว่าการน้ำ
นึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนปลาป่น มีผลต่อปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถ้าของปลานิล (p<0.05) โดยปลานิลที่ได้รับอาหารที่มี
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เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง แสดงให้เห็นว่า ปลาที่ได้รับอาหารที่มีการแทนที่โปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาที่
ระดับสูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาหลังทดลองแตกต่างจากปลาที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสม
ปลาป่น  สอดคล้องกับการเจริญเติบโตที่พบว่าสูตรที่ใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทระดบั 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตดทีี่สุด ซึ่ง
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณโปรตีนและไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้นเช่นกัน [10]  สอดคล้องกับ การทดลองใช้หัวกุ้งป่นเป็น
แหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ [11] พบว่า ปริมาณโปรตีนลดลง ในขณะที่ปริมาณไขมัน
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้หัวกุ้งป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น  
 
ตารางที่ 3  องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลานิล ที่ได้รับอาหารที่ได้รับอาหารที่มีการใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีน 
               จากปลาป่นในชุดการทดลองระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

 

ชุดการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต ์น้ำหนักแห้ง) 

ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า 
1 (0 เปอร์เซ็นต์) 35.28±0.43a 61.01±1.56a 0.70±0.02d 3.01±0.24a 
2 (10 เปอร์เซ็นต์) 35.08±0.50a 61.12±1.41a 1.15±0.13c  2.65±0.26b 
3 (20 เปอร์เซ็นต์) 35.38±0.64a 60.98±1.69a 1.29±0.06c 2.35±0.17c  
4 (30 เปอร์เซ็นต์) 35.23±0.45a 60.86±1.37a 1.44±0.03bc 2.47±0.08bc  
5 (40 เปอร์เซ็นต์) 35.57±0.39a 59.93±1.06ab 1.95±0.01b 2.55±0.10b 
6 (50 เปอร์เซ็นต์) 35.94±0.38a 59.34±1.02b 2.18±0.07a  2.54±0.07b 

หมายเหตุ : - ในวงเล็บของชุดการทดลอง คือระดับของการใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลา  
             - เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเฉลี่ยตลอดการทดลองเลี้ยงปลานิล 6 เดือน พบว่า อุณหภูมิของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 
27.32+1.41 - 29.24+1.02 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่าของน้ำ 7.52+0.25 - 8.05+0.21  ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ำ 5.50+1.28 - 6.63+1.13 mg/L ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 105.08+2.80 - 110.39+3.02 mg/L แอมโมเนีย 0.23+0.04 - 
0.40+0.06 mg/L และไนไตรท์  0.03+0.08 - 0.30+0.06 mg/L ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงที่ปลานิลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่ง
มีค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล [12]  

สรุปผลการวิจัย 
การใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทเป็นส่วนผสมในอาหารปลาเลี้ยงปลานิล สามารถใช้ในการทดแทนโปรตีนจากปลาป่นได้

ถึงระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับท่ีมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงปลานิล ส่งผลให้มีการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลที่มีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 28.64+1.35 กรัม ดีที่สุด และองค์ประกอบทางโภชนาการ ได้แก่ 
ปริมาณโปรตีน และไขมันในเนื้อปลานิล มีปริมาณเหมาะสม ใกล้เคียงกับปลานิลชุดควบคุมที่ใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนจาก
สัตว์เพียงอย่างเดียว ขณะที่การใช้น้ำนึ่งปลาไฮโดรไลเซทเป็นส่วนผสมในอาหารทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลา
นิลตั้งแต่ระดับ 10-50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการดำรงชีวิต และอัตราการรอดตายของปลานิล 
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แหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ [11] พบว่า ปริมาณโปรตีนลดลง ในขณะที่ปริมาณไขมัน
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5 (40 เปอร์เซ็นต์) 35.57±0.39a 59.93±1.06ab 1.95±0.01b 2.55±0.10b 
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มีค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล [12]  
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การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการยับย้ังการทำงาน 
ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 

พนิตา ก้งซุ่น1* และ วันสิริ อินทรน์อก2  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนายาต้าน

ไวรัสจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คัดกรองหา
สารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร พลูคาว มะขามป้อม ขิง และ กระเทียม ที่มีศักยภาพต่อการยับยั้งโปรตีน
เอ็นเอสพี 15 ของไวรัสโควิด 19 ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง จากผลการคำนวณพบบว่าสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรมี
พลังงานการยึดจับกับโปรตีนเอ็นเอสพี 15 มากกว่าสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรชนิดอื่น โดยสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุดคือสาร 
Oleanolic acid มีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -10.07 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 56 ตามด้วยสาร Stigmast-4-ene-
3,6-dione และสาร Stigmasterol ซึ่งมีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -9.66 และ -9.10 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 93 
และ 90 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่างโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด  พบว่าลำดับ
ความสามารถในการยึดจับของสมุนไพรกับโปรตีนเอ็นเอสพี 15 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ฟ้าทะลายโจร > พลูคาว  > 
มะขามป้อม > ขิง > กระเทียม ซึ ่งข้อมูลที่ได้จากการคำนวณนี้สามารถ ช่วยลดเวลาและงบประมาณในการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะนำไปสู่การควบคุมและป้องกันไวรัสโค
วิด 19 ได้ 

 
คำสำคัญ : โควิด19 ฟ้าทะลายโจร  พลูคาว มะขามป้อม ขิง กระเทียม  
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1*Asist.Dr.,Department of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University, Phattalung 93210, Thailand 
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Screening the potential of bioactive compounds in some Thai Herbs for inhibiting 
NSP15 activity of SARS-CoV-2 (Covid 19) by molecular docking technique  

Panita Kongsune1* and Wansiri Innok2 

Abstract 
  
COVID-19 (SARS-CoV-2) is a viral disease that causes acute respiratory syndrome, which has increased the 
morbidity and mortality rates throughout the world. World Health Organization has declared this COVID-19 
outbreak as pandemic and classified health emergency throughout the world. Therefore, there is a dire 
need to identify a new regimen of targeted drugs from natural compounds having anti nsp15 of COVID19 
potential. This study aimed to screen 482 Thai herbal compounds from Andrographis paniculata, 
Houttuynia cordata Thunb, Phyllanthus emblica, Zingiber officinale, Allium sativum against nsp15 of 
COVID19. The calculation revealed that the bioactive compounds from Andrographis paniculata are good 
binding affinity with nsp15 target protein than those of bioactive compounds from other herbs. Among 
them, Oleanolic acid had a superior binding affinity of -10.07 kcal/mol and %Cluster of 56. Stigmast-4-ene-
3,6-dione and stigmasterol compounds from Andrographis paniculata also exhibited good binding in the 
active region of the nsp15 target protein with binding affinity value of -9.66, -9.10 kcal/mol and %Cluster of 
93 and 90, respectively. On the comparing the binding energy values of all compounds, the binding affinity 
order of all herbal bioactive compounds toward nsp15 of COVID19 are following: Andrographis paniculata 
> Houttuynia cordata Thunb > Phyllanthus emblica > Zingiber officinale > Allium sativum. A detailed 
understanding of ligand-protein interaction could be helpful for further drug design and development for 
Covid19 treatment. 

 
Keywords :  Covid19, Andrographis paniculata, Houttuynia cordata Thunb, Phyllanthus emblica, Zingiber 
officinale, Allium sativum 
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บทนำ 
 โรคโควิด 19 หรือ Coronavirus Disease-2019 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ช่ือว่า Virus SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ซึ่งปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทวีความรุนแรงไปทั่ว
โลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั่วโลกมีผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 284,873,989 ราย ผู้เสียชีวิต 5,438,310 ราย และผู้ป่วยท่ีรักษาหายแล้ว 252,412,010 ราย ส่วนในประเทศไทย
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,220,324 ราย ผู้เสียชีวิต 21,672 ราย และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,165,258 ราย นักวิทยาศาสตร์ทั่ว
โลกไม่ได้นิ่งนอนใจต่างพยายามที่จะหาทางหยุดยั้งการแพร่ระบาดนี้ [1]  การพัฒนายาต้านไวรัสจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนเพื่อ
ยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว  การที่จะได้มาซึ่งยารักษาโรคโควิด 19 จำเป็นต้องรู้และเข้าใจกลไก
การทำงานของไวรัสชนิดนี้รวมถึง อันตรกิริยาระดับอะตอม โมเลกุล ของโครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่สำคัญในเช้ือไวรัสโควิด 
19 กับโมเลกุลของยาหรือสารออกฤทธิ์ที่สนใจด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์  จะเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์กลไก
รายละเอียดและพฤติกรรมของโปรตีน การจำลองรายละเอียดขั้นสูงของการเปลี่ยนแปลงระดับอะตอม โมเลกุล จะให้ภาพท่ี
สมบ ู รณ ์ ขอ งกา ร เปล ี ่ ย นแปลง โ คร งสร้ า ง ขอ ง โปรต ี น  ภ าพกา รย ึ ด จ ั บ ระหว ่ า ง โป รต ี นก ั บยาหร ื อสาร 
ออกฤทธิ์ หรือ ภาพการยึดจับระหว่างโปรตีนกับซับสเตรทที่เป็นตัวรับ (host-cell-receptor) ในทางเดินหายใจของเซลล์ 
เจ้าบ้าน (มนุษย)์ ได้ [2-4] 
 มีรายงานว่าโปรตีนเอ็นเอสพี15 (Nsp15) มีส่วนร่วมโดยตรงต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัส SARS-CoV-2 [5-7] 
เนื่องจากโปรตีนชนิดนี้ไปรบกวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโฮสต์ (Host) เมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิจัยได้ถอดรหัสโครงสร้างสาม
มิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 [5] อันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจกลไกการทำงานในการก่อโรคของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
สำเร็จ ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะสำหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นเพียงการรักษาตามอาการ และเป็นการรักษาด้วยยา
เดิมที่มีในท้องตลาด  เช่น มีการให้ในกลุ่มยาโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย เทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะ
ช่วยคัดกรองสารออกฤทธิ์จำนวนมาก ๆ ให้ได้สารที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สามารถนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการและช่วยให้
เข้าใจถึงอันตรกิริยาระดับอะตอมโมเลกุลระหว่างโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญในเช้ือไวรัสกับโมเลกุลของยา
หรือสารออกฤทธิ์ที่สนใจจะเป็นกุญแจสำคัญในพัฒนาเป็นยาต่อไปได้ [3, 4, 8]  มีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาการหลายงานคัด
กรองหาสารออกฤทธิ์จากแหล่งธรรมชาติที่สามารถยับยั้งโปรตีนโปรติเอส และ สไปส์โปรตีนของไวรัสโควิด 19 [9-12] บน
พื้นฐานของอันตรกิริยาของโครงสร้างสารออกฤทธิ์กับตำแหน่งยึดจับของโปรตีนเป้าหมายด้วยเทคนิคโมเลกุลลาร์ดอกกิ้ง 
รวมถึงมีงานวิจัยอีกมากมายที่สำรวจหรือคัดกรองสารยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่นยาในกลุ่มโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย [13, 14] ยาที่
ใช้ในการรักษาไข้หวัดอินฟลูเอนซา [15] 
 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ
ร ุนแรงได ้ [9-12] รวมถ ึงย ังแนะนำสมุนไพรที ่ช ่วยเสร ิมภ ูม ิค ุ ้มก ันได ้แก ่  ข ิง ข ่า กระเท ียม หอมแดง พล ูคาว  
อย่างไรก็ตามการคัดกรองสารออกฤทธิ์ต่อโปรตีนเอ็นเอสพี15 ยังมีไม่มากนัก เพื่อให้การพัฒนายารักษาไวรัสโควิด 19 สำเร็จ
ได้ทันต่อสถานการณ์ที่ไวรัสกำลังระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ด็
อกก ิ ้ ง เพ ื ่ อค ัดกรองหาค ัดกรองหาสารออกฤทธ ิ ์ จากสม ุนไพรไทยท ี ่ สนใจท ี ่ ม ีศ ักยภาพต ่อการย ับย ั ้ ง ไวรัส  
โควิด 19 ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร พลูคาว มะขามป้อม ขิง กระเทียม กับโปรตีนเป้าหมาย เอ็นเอสพี15 เปรียบเทียบกับยาที่มีอยู่
ในท้องตลาด เช่น  ฟาริพิราเวียและไฮดรอกซีคลอโรควิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการยับยั้งการทำงานของโปรตีน
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ การยึดจับระหว่างโปรตีนกับยาหรือสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรที่สนใจ เพื่อช่วย
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ลดเวลาและงบประมาณในการทดลองในห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะ
นำไปสู่การควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้ 

วิธีดำเนินการ 

 วิธีโมเลกลุารด์็อกกิ้งเป็นการจำลองแบบเพื่อ ศึกษาตำแหน่งการวางตัวของลิแกนด์ ได้แกส่ารออกฤทธ์ิจากฟ้าทะลาย
โจร พลูคาว มะขามป้อม ขิง กระเทียม ในบริเวณยดึจับ (binding site) ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ซึ่งมีข้ันตอน
ดังนี ้

1. การเตรียมโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพ1ี5  
 โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน 

(Protein Data Bank (http://www.rcsb.org)) โดยมีรหัสหรือ PDB ID คือ 6WXC [5] โดยโครงสร้างประกอบด้วยโปรตีน
เอ็นเอสพี 15 จำนวน 2 สาย ได้แก่ สาย A และสาย B ในงานวิจัยนี้เลือกใช้เฉพาะสาย A ซึ่งมีความสมบูรณ์ มากกว่าเพื่อทำ
โมเลกุลาร์ด็อกกิง้ โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 สาย A แสดงดังรูปที่ 1 

 

           

       รูปที่ 1 โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 ใช้ PDB ID คือ 6WXC สาย A [5] 

2. การเตรียมโครงสร้างสามมิติลิแกนด์ 
 รวบรวมข้อมูลสารจากสมุนไพรไทยที่สนใจ ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 มิติ ยาในท้องตลาดที่ใช้รักษาโควิด 19 
จำนวน 7 โครงสร้าง ฟ้าทะลายโจร 91 โครงสร้าง พลูคาว 57 โครงสร้าง มะขามป้อม 26 โครงสร้าง กระเทียม 45 โครงสร้าง 
และ ขิง 64 โครงสร้าง โดยโครงสร้างสามมิติของยาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน ในขณะที่
สารประกอบจากสมุนไพรทั้งหมดถูกวาดขึ้นด้วยโปรแกรม Gaussview 5.0.8 และทำการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้าง
สามมิติของลิแกนด์ด้วย เบสิคเซต HF/6-31g โดยใช้โปรแกรม Gaussian09 (g09)  โครงสร้างสามมิติของลิแกนด์ทั้งหมดแสดง
ดังตารางที่ 1 

3. การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการทำโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง    
 ในการทำเลกลุารด์็อกกิ้งจำเป็นตอ้งหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ ขนาดของกริด  (grid size) ช่องว่างระหว่าง 
กริด (grid parameter) จุดศูนย์กลางของกริดตามโคออร์ดเินต x, y, z ของลิแกนด ์โดยการทำรีด็อกกิง้ (redocking) ซึ่งคือการ
นำโครงสร้างของโปรตีนและลิแกนด์ทีท่ราบตำแหน่งยดึจับแล้วจากโครงสร้าง X-ray มาตัดแยกลิแกนด์ออกจากโปรตีนแล้วทำ
การด็อกกิ้งเข้าไปแทนจากน้ันเปรยีบเทียบลักษณะโครงสร้างจากการด็อกกิ้งกับโครงสร้างจาก X-ray ถ้ามีลักษณะโครงร่าง
ใกล้เคียงกันแสดงว่าพารามเิตอร์ทีต่ั้งไว้เหมาะสมดีแล้ว  
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ลดเวลาและงบประมาณในการทดลองในห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะ
นำไปสู่การควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้ 

วิธีดำเนินการ 

 วิธีโมเลกลุารด์็อกกิ้งเป็นการจำลองแบบเพื่อ ศึกษาตำแหน่งการวางตัวของลิแกนด์ ได้แกส่ารออกฤทธ์ิจากฟ้าทะลาย
โจร พลูคาว มะขามป้อม ขิง กระเทียม ในบริเวณยดึจับ (binding site) ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ซึ่งมีข้ันตอน
ดังนี ้

1. การเตรียมโครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพ1ี5  
 โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน 

(Protein Data Bank (http://www.rcsb.org)) โดยมีรหัสหรือ PDB ID คือ 6WXC [5] โดยโครงสร้างประกอบด้วยโปรตีน
เอ็นเอสพี 15 จำนวน 2 สาย ได้แก่ สาย A และสาย B ในงานวิจัยนี้เลือกใช้เฉพาะสาย A ซึ่งมีความสมบูรณ์ มากกว่าเพื่อทำ
โมเลกุลาร์ด็อกกิง้ โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 สาย A แสดงดังรูปที่ 1 

 

           

       รูปที่ 1 โครงสร้างสามมิติของโปรตีนเอ็นเอสพี15 ใช้ PDB ID คือ 6WXC สาย A [5] 

2. การเตรียมโครงสร้างสามมิติลิแกนด์ 
 รวบรวมข้อมูลสารจากสมุนไพรไทยที่สนใจ ประกอบด้วย โครงสร้าง 3 มิติ ยาในท้องตลาดที่ใช้รักษาโควิด 19 
จำนวน 7 โครงสร้าง ฟ้าทะลายโจร 91 โครงสร้าง พลูคาว 57 โครงสร้าง มะขามป้อม 26 โครงสร้าง กระเทียม 45 โครงสร้าง 
และ ขิง 64 โครงสร้าง โดยโครงสร้างสามมิติของยาดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ธนาคารฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีน ในขณะที่
สารประกอบจากสมุนไพรทั้งหมดถูกวาดขึ้นด้วยโปรแกรม Gaussview 5.0.8 และทำการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้าง
สามมิติของลิแกนด์ด้วย เบสิคเซต HF/6-31g โดยใช้โปรแกรม Gaussian09 (g09)  โครงสร้างสามมิติของลิแกนด์ทั้งหมดแสดง
ดังตารางที่ 1 

3. การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการทำโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง    
 ในการทำเลกลุารด์็อกกิ้งจำเป็นตอ้งหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ ขนาดของกริด  (grid size) ช่องว่างระหว่าง 
กริด (grid parameter) จุดศูนย์กลางของกริดตามโคออร์ดเินต x, y, z ของลิแกนด ์โดยการทำรีด็อกกิง้ (redocking) ซึ่งคือการ
นำโครงสร้างของโปรตีนและลิแกนด์ทีท่ราบตำแหน่งยดึจับแล้วจากโครงสร้าง X-ray มาตัดแยกลิแกนด์ออกจากโปรตีนแล้วทำ
การด็อกกิ้งเข้าไปแทนจากน้ันเปรยีบเทียบลักษณะโครงสร้างจากการด็อกกิ้งกับโครงสร้างจาก X-ray ถ้ามีลักษณะโครงร่าง
ใกล้เคียงกันแสดงว่าพารามเิตอร์ทีต่ั้งไว้เหมาะสมดีแล้ว  
 

 
4. การทำโมเลกลุาร์ด็อกกิง้ของลิแกนด์ทีศ่ึกษา 

 ใช้โปรแกรม AutoDock4.2 ในการทำโมเลกลุารด์็อกกิง้โดยเมื่อไดต้ำแหน่งก่ึงกลางของ binding site ทำการเติม
ประจุ และ solvation term ให้กับโปรตีน จากนั้นกำหนดขอบเขตของ Grid box เพื่อกำหนดขอบเขตในการคำนวณค่า 
binding energy โดย Grid box นี้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในแต่ละ dimension (ในแนวแกน x, y และ z) ประกอบไป
ด้วยจุดเสมือน (virtual points) หลายจุด ลิแกนด์ที่สนใจจะถูกจบัใส่ลงไปในกล่องและขยับโครงสรา้งสารลแิกนด์ไปรอบ ๆ 
binding site โดยสารลิแกนด์จะไม่สามารถเคลื่อนออกนอกกล่องได ้เมื่อสารยบัยั้งถูกขยับไปแต่ละตำแหน่ง ก็จะมีการคำนวณ
ค่าพลังงานระหว่างสารลิแกนด์กับโปรตีนทุกครั้ง ทำการคำนวณ docking เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการจับตัวกันของ
โมเลกุล 
ทั้งสองและรูปรา่งโมเลกุลที่เหมาะสมที่สดุ ในการจำลองระบบจะดำเนินการทั้งหมด 100 รัน และโปรแกรมจะทำการจดั
โครงสร้างของลิแกนด์ที่อยู่ในลักษณะเดียวกันให้อยู่ในกลุ่ม (Cluster) เดียวกันโดยใช้ค่าทางสถิติ (RMSD) เป็นเกณฑ์ในการจดั
กลุ่ม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การทำโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งเป็นการศึกษาการออกแบบโมเลกุลยาโดยคำนึงถึงรูปแบบการยึดจับระหว่างโปรตีนกับ 
ลิแกนด์ โดยพิจารณาจากค่าพลังงานในการยึดจับ (Binding energy) ถ้าพลังงานในการยึดจับมีค่าเป็นลบแสดงว่าการยึดจับ
ระหว่าง 2 โมเลกุลสามารถจับกันได้ดี และจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ %Cluster คือจำนวนครั้งของรูปร่างโมเลกุลที่วางตัว
ในล ักษณะเด ียวก ัน ในตำแหน ่ง เด ิมของบร ิ เวณย ึดจ ับของโปรต ีน (binding site)  จากผลการทำโมเลก ุลาร์  
ด็อกกิ้งสารออกฤทธิ์ (ลิแกนด์) จากฟ้าทะลายโจร 91 โครงสร้าง พลูคาว 57 โครงสร้าง มะขามป้อม 26 โครงสร้าง กระเทียม 
45 โครงสร้าง และ ขิง 64 โครงสร้าง พบว่าลิแกนด์ที่มีพลังงานมากกว่า 7.00 kcal/mol และลิแกนด์ที่มีพลังงานมากกว่า 
6.00 kcal/mol เมื่อมี %Cluster เท่ากับ 100 มีจำนวนทั้งหมด 34 โครงสร้าง โดยแบ่งเป็นลิแกนด์จาก ฟ้าทะลายโจร 17 
โครงสร้าง พลูคาว 7 โครงสร้าง มะขามป้อม 6 โครงสร้าง และ ขิง 4 โครงสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากตารางแสดงให้เห็น
ว่าสารออกฤทธ์ิจากฟ้าทะลายโจรมีพลังยึดจับกับโปรตีนเอ็นเอสพี 15 มากกว่าสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรชนิดอื่น ๆ โดยสารที่
ให้ค่าพลังงานสูงสุดคือสาร Oleanolic acid มีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -10.07 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 56 
ในขณะที่สาร Stigmast-4-ene-3,6-dione และสาร Stigmasterol จากฟ้าทะลายโจรเช่นกันมีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -
9.66 และ -9.10 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 93 และ 90 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่าง
โปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดพบว่ามีลำดับความสามารถในการยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสารออกฤทธิ์ 
(ลิแกนด์) จากสมุนไพรจากมากไปหาน้อยดังนี้ ฟ้าทะลายโจร > พลูคาว  > มะขามป้อม > ขิง > กระเทียม 
 นอกจากค่า Binding energy และ %Cluster แล้ว ความแข็งแรงของการเกิดพันธะไฮโดรเจนของสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรกับกรดอะมิโนในบริเวณยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ก็เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการพิจารณาความสามารถของลิ
แกนด์ในการยับยั้งโปรตีนเอ็นเอสพี 15 โดยความแข็งแรงของการเกิดพันธะไฮโดรเจนพิจารณาได้จากความยาวพันธะและมุม
พันธะระหว่างตัวให้กับตัวรับโปรตอนของลิแกนด์และโปรตีน [4] ผลการเกิดพันธะไฮโดรเจนของสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรกับ
กรดอะมิโนในบริเวณยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ที่คัดเลือกจากสารที่มีพลังงานยึดจับและ %Cluster สูง ดังแสดงในรูปที่ 
2 ผลการทำด็อกกิ้งจากรูปที่ 2 พบว่าสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ได้ดีคือสารจากฟ้า
ทะลายโจรจำนวน 2 สารได้แก่ สาร 3,19-isopropylidene andrographolide (A18) ซึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมโิน
S294  และ V292 จำนวน 2 ตำแหน่ง และสาร Oleanolic acid (A81) ซึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน H80, H81 และ 
K345ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 นอกจากนี้ยังมีสารจากพลูคาวอีก 2 สารคือ สาร Sesamin (H40) ที่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
กรดอะมิโน G248 และ K345 และสาร Stigmast-4-ene-3,6-dione (H42) ซึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน S294, 
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P344 และK345 นอกจากนี้สาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อมเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน S294 และ 
P344 
ตารางที่ 1 แสดงพลังงานในการยึดจับและ % conformational cluster ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับลิแกนด์ที่มีพลังงาน
มากกว่า 7.00 kcal/mol และลิแกนด์ที่มีพลังงานมากกว่า 6.00 kcal/mol เมื่อมี %Cluster เท่ากับ 100 (A, H, P, Z แทน
สารออกฤทธ์ิจากฟ้าทะลายโจร, พลูคาว, มะขามป้อม และ ขิง ตามลำดับ) 
 

รหัส ชื่อ Binding Energy %Cluster 
A16 3,19-dihydroxy-14,15,16-trinorentlabda-8(17),11-dien-13-oic -7.41 71 
A18 3,19-isopropylidene andrographolide -8.25 94 
A22 5,2'-dihydroxy-7,8,-dimethoxy flavone-3'-ß-D-glucopyranosyloxy -7.43 13 
A41 7,8-dimethoxy flavone-5-ß-D-glucopyranosyloxy flavone -8.23 14 
A42 14-acetyl andrographolide -7.14 73 
A43 14-acetyl-3,19-isopropylideneandrographolide -7.91 93 
A50 14-deoxy-15-isopropylidene-11,12-didehydroandrographolide -7.61 45 
A51 14-Deoxyandrographolide -6.31 36 
A54 19-O-acetyl anhydroandrographolide -7.20 31 
A55 Alpha-1-Sitosterol -9.11 97 
A56 Andrograpanin -7.05 51 
A73 Daucosterol -8.75 44 
A74 Deoxyandrographolide -7.01 73 
A77 Indosterol -9.83 60 
A81 Oleanolic acid -10.07 56 
A90 Stigmasterol -9.10 90 
H17 Caryophyllene -6.02 100 
H37 Norcepharadione B -6.37 97 
H40 Sesamin -8.18 100 
H42 Stigmast-4-ene-3,6-dione -9.66 93 
H46 β-sitosterol -9.06 79 
H51 alpha-Spinasterol -9.59 66 
H52 Stigmasterol -9.28 60 
P11 Gibberellin A1 -7.02 91 
P13 Gibberellin A4 -7.17 94 
P14 Gibberellin A7 -7.13 78 
P15 Gibberellin A9 -7.17 100 
P19 Lupeol -8.25 64 
Z14 alpha-Copaene -6.11 100 
Z22 beta-Eudesmol -6.64 100 
Z64 Zingiberol -6.64 99 
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P344 และK345 นอกจากนี้สาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อมเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน S294 และ 
P344 
ตารางที่ 1 แสดงพลังงานในการยึดจับและ % conformational cluster ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับลิแกนด์ที่มีพลังงาน
มากกว่า 7.00 kcal/mol และลิแกนด์ที่มีพลังงานมากกว่า 6.00 kcal/mol เมื่อมี %Cluster เท่ากับ 100 (A, H, P, Z แทน
สารออกฤทธ์ิจากฟ้าทะลายโจร, พลูคาว, มะขามป้อม และ ขิง ตามลำดับ) 
 

รหัส ชื่อ Binding Energy %Cluster 
A16 3,19-dihydroxy-14,15,16-trinorentlabda-8(17),11-dien-13-oic -7.41 71 
A18 3,19-isopropylidene andrographolide -8.25 94 
A22 5,2'-dihydroxy-7,8,-dimethoxy flavone-3'-ß-D-glucopyranosyloxy -7.43 13 
A41 7,8-dimethoxy flavone-5-ß-D-glucopyranosyloxy flavone -8.23 14 
A42 14-acetyl andrographolide -7.14 73 
A43 14-acetyl-3,19-isopropylideneandrographolide -7.91 93 
A50 14-deoxy-15-isopropylidene-11,12-didehydroandrographolide -7.61 45 
A51 14-Deoxyandrographolide -6.31 36 
A54 19-O-acetyl anhydroandrographolide -7.20 31 
A55 Alpha-1-Sitosterol -9.11 97 
A56 Andrograpanin -7.05 51 
A73 Daucosterol -8.75 44 
A74 Deoxyandrographolide -7.01 73 
A77 Indosterol -9.83 60 
A81 Oleanolic acid -10.07 56 
A90 Stigmasterol -9.10 90 
H17 Caryophyllene -6.02 100 
H37 Norcepharadione B -6.37 97 
H40 Sesamin -8.18 100 
H42 Stigmast-4-ene-3,6-dione -9.66 93 
H46 β-sitosterol -9.06 79 
H51 alpha-Spinasterol -9.59 66 
H52 Stigmasterol -9.28 60 
P11 Gibberellin A1 -7.02 91 
P13 Gibberellin A4 -7.17 94 
P14 Gibberellin A7 -7.13 78 
P15 Gibberellin A9 -7.17 100 
P19 Lupeol -8.25 64 
Z14 alpha-Copaene -6.11 100 
Z22 beta-Eudesmol -6.64 100 
Z64 Zingiberol -6.64 99 

  
A18 (3,19-isopropylidene andrographolide,  

BE -8.25, %Cluster 94) 
H40 (Sesamin, BE-8.18, %Cluster 100) 

  
A55 (alpha1-Sitosterol, BE -9.11, %Cluster 97) H42 (Stigmast-4-ene-3,6-dione, BE -9.66, 

%Cluster 93) 

  
A81 (Oleanolic acid, BE -10.05, %Cluster 56) P15 (Gibberellin A9, BE -7.17, %Cluster 100) 

  
A90 (Stigmasterol, BE -9.10, %Cluster 90) Z22 (beta-Eudesmol, BE -6.64, %Cluster 100) 
รูปที ่2 พันธะไฮโดรเจนของกรดอะมิโนในบรเิวณยดึจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสารจากสมุนไพรที่มีพลังงานยึดจับและ 
%Cluster สูง พร้อมระบุรหัสสาร ช่ือสาร พลังงานยึดจับและ %Cluster ของสารนั้น 
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K345 กับกรดอะมิโนของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ได้ดี เพื่อดูลักษณะการวางตัวและเปรียบเทียบโครงสร้างของสารทั้ง 5 ตัว
ด ังกล ่าวในตำแหน่งย ึดจ ับของโปรตีนเอ ็นเอสพี 15  จึงทำการซ้อนทับโครงสร ้างของสาร  Tipiracil จากการทำ 
รีด็อกกิ้งและโครงสร้างจาก x-ray ดังแสดงในรูปที่ 3a จากรูปจะเห็นว่าโครงร่างจากการรีด็อกกิ้งใกล้เคียงกับโครงร่างจาก x-
ray แสดงว่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้เหมาะสมดีแล้วโครงร่างจากทำรีด็อกกิ้งเกิดพันธะโดรเจนกับกรดอะมิโน S294 และ K345 ดัง
แสดงในรูป 3(b) ในขณะที่การซ้อนทับโครงสร้างของสารทั ้ง 5 ตัวดังกล่าวในบริเวณยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15  
ดังแสดงในรูปที่ 3(c) จากข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสาร 3,19-isopropylidene andrographolide (A18) และสาร 
Oleanolic acid (A81) จากฟ้าทะลายโจรสาร Sesamin (H40) และสาร Stigmast-4-ene-3,6-dione (H42) จากพลูคาว
และสาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อม มีโอกาสพัฒนาเป็นยาต้านโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ได้  
  

   
รูปที่ 3 (a)  การซ้อนทับโครงสร้างของสาร Tipiracil จากการทำรดีอ็กกิ้ง (สีชมพู) และโครงสร้างจาก x-ray (สีเทา) (b) 
พันธะไฮโดรเจนของกรดอะมิโนของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสาร Tipiracil (c) การซ้อนทับของสาร Tipiracil (สีชมพู) กับ 
A18 (สีส้ม) A81 (สีเหลือง) H40 (สีฟ้า) H42 (สีม่วง) P15 (สีเขียว) 

สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้เริ ่มต้นการคัดกรองสารจากฟ้าทะลายโจร 91 โครงสร้าง พลูคาว 57 โครงสร้าง มะขามป้อม 26 
โครงสร้าง กระเทียม 45 โครงสร้าง และ ขิง 64 โครงสร้าง พบว่าเมื่อเปรียบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่างโปรตีนเอ็นเอสพี 
15 กับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดพบว่ามีลำดับความสามารถในการยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรจาก
มากไปหาน้อยดังนี ้ ฟ้าทะลายโจร > พลูคาว  > มะขามป้อม > ขิง > กระเทียม โดยสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุดคือสาร 
Oleanolic acid ม ีพล ังงานการย ึดจ ับเท ่าก ับ -10.07 kcal/mol และม ี  %Cluster เท ่าก ับ 56 รวมถ ึงสาร 3,19-
isopropylidene andrographolide จากฟ้าทะลายโจรสาร Sesamin (H40) และสาร Stigmast-4-ene-3,6-dione (H42) 
จากพลูคาวและสาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อม มีค่าพลังงานยึดจับสูงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโปรตีนเอ็น
เอสพี 15 ได้ดี ดังนั้นสารดังกล่าวนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นยาต้านโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ได้ 
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เอกสารอ้างอิง 

a b c 
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K345 กับกรดอะมิโนของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ได้ดี เพื่อดูลักษณะการวางตัวและเปรียบเทียบโครงสร้างของสารทั้ง 5 ตัว
ด ังกล ่าวในตำแหน่งย ึดจ ับของโปรตีนเอ ็นเอสพี 15  จึงทำการซ้อนทับโครงสร ้างของสาร  Tipiracil จากการทำ 
รีด็อกกิ้งและโครงสร้างจาก x-ray ดังแสดงในรูปที่ 3a จากรูปจะเห็นว่าโครงร่างจากการรีด็อกกิ้งใกล้เคียงกับโครงร่างจาก x-
ray แสดงว่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้เหมาะสมดีแล้วโครงร่างจากทำรีด็อกกิ้งเกิดพันธะโดรเจนกับกรดอะมิโน S294 และ K345 ดัง
แสดงในรูป 3(b) ในขณะที่การซ้อนทับโครงสร้างของสารทั ้ง 5 ตัวดังกล่าวในบริเวณยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15  
ดังแสดงในรูปที่ 3(c) จากข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสาร 3,19-isopropylidene andrographolide (A18) และสาร 
Oleanolic acid (A81) จากฟ้าทะลายโจรสาร Sesamin (H40) และสาร Stigmast-4-ene-3,6-dione (H42) จากพลูคาว
และสาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อม มีโอกาสพัฒนาเป็นยาต้านโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ได้  
  

   
รูปที่ 3 (a)  การซ้อนทับโครงสร้างของสาร Tipiracil จากการทำรดีอ็กกิ้ง (สีชมพ)ู และโครงสร้างจาก x-ray (สีเทา) (b) 
พันธะไฮโดรเจนของกรดอะมิโนของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสาร Tipiracil (c) การซ้อนทับของสาร Tipiracil (สีชมพ)ู กับ 
A18 (สีส้ม) A81 (สีเหลือง) H40 (สีฟ้า) H42 (สีม่วง) P15 (สีเขียว) 

สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้เริ ่มต้นการคัดกรองสารจากฟ้าทะลายโจร 91 โครงสร้าง พลูคาว 57 โครงสร้าง มะขามป้อม 26 
โครงสร้าง กระเทียม 45 โครงสร้าง และ ขิง 64 โครงสร้าง พบว่าเมื่อเปรียบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่างโปรตีนเอ็นเอสพี 
15 กับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดพบว่ามีลำดับความสามารถในการยึดจับของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสารออกฤทธ์ิจากสมุนไพรจาก
มากไปหาน้อยดังนี ้ ฟ้าทะลายโจร > พลูคาว  > มะขามป้อม > ขิง > กระเทียม โดยสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุดคือสาร 
Oleanolic acid ม ีพล ังงานการย ึดจ ับเท ่าก ับ -10.07 kcal/mol และม ี  %Cluster เท ่าก ับ 56 รวมถ ึงสาร 3,19-
isopropylidene andrographolide จากฟ้าทะลายโจรสาร Sesamin (H40) และสาร Stigmast-4-ene-3,6-dione (H42) 
จากพลูคาวและสาร  Gibberellin A9 (P15) จากมะขามป้อม มีค่าพลังงานยึดจับสูงและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโปรตีนเอ็น
เอสพี 15 ได้ดี ดังนั้นสารดังกล่าวนี้มโีอกาสพัฒนาเป็นยาต้านโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ได้ 
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Application of graphene screen printed electrode for determination of salicylic acid 
detected by voltametric technique  

Sudarut Pitakrut1 Chanpen Karuwan2 and Sasithorn Muncharoen3* 
 

Abstract 
 Salicylic acid (SA) analysis using graphene screen printed electrode detected by cyclic voltammetry 
was studied in this work. In addition, the factors affecting on SA analysis such as types of material electrode, 
electrolyte pH, scan rate and interference including behavior of the electrode were investigated. Moreover, 
linear range, limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ) and method precision (reporting in the term 
of relative standard deviation) were also examined. As the obtain results, the two linearity ranges in the 
ranges of 0.05-2.00 mM (y = 23.028x + 2.1591; r2 = 0.9984) and 2.00-10.00 mM (y = 5.7981x + 34.198; 
r2=0.9921) were observed. LOD and LOQ were 0.03 mM and 0.09 mM, respectively. The precision of the 
method reporting in the term of relative standard deviation was 2.97% (n = 6). The recovery percentage 
gave in the range of 96.9-109. Finally, the proposed method was applied for SA analysis in the real samples. 
It demonstrated the satisfactorily results. 
Keyword: Salicylic acid, Graphene electrode, Screen printed electrode 
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บทนำ 
 กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) เป็นสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยกรดซาลิไซลิกน้ีได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมยา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสม
ของยารักษาโรคผิวหนังต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมหรือเซรัมสำหรับรักษาสิว
ทั้งนี้เพราะกรดซาลิไซลิกมีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวและช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย  [1, 2] นอกจากนี้ยังได้ถูกนำไปใช้ในด้าน
อาหารและเกษตรกรรม ทั้งน้ีเพราะกรดซาลิไซลิกมีคุณสมบัติในการยับย้ังแบคทีเรียจึงถูกนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชและยืด
อายุการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตรโดยจะไปยับยั้งการเกิดสารเอทิลีนที่ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น มะม่วง ส้ม 
แอปเปิ้ล กล้วย และสับปะรด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสับปะรดน้ัน กรดซาลิไซลิกถูกมาใช้ในการลดอาการสะท้านหนาว
หรืออาการไส้น้ำตาลในระหว่างการขนส่ง [3, 4] นอกจากน้ีกรดซาลิไซลิกยังช่วยในการถนอมอาหารทำให้สามารถเก็บอาหารไว้
ได้นานย่ิงข้ึนอีกด้วย [5] 
 ถึงแม้กรดซาลิไซลิกจะมีประโยชน์อย่างมากแต่ก็มีอันตรายต่อมนุษย์ด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากได้รับในปริมาณที่สูง 
(เข้มข้นมากกว่า 25 มิลลิกรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร) พบว่าจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หูอื้อ และอาจทำให้เสียชีวิตเน่ืองจาก
ขาดออกซิเจน ด้วยเหตุนี้จึงมีประกาศจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ห้ามใช้กรดซาลิไซลิกในอาหาร  จึงทำให้การพิจารณาวิธี
วิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเทคนิคที่ได้รับความนิยม
ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกมีด้วยกันหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เทคนิค 
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโคปี [6-8] อย่างไรก็ตามเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นน้ันถึงแม้จะมี
ความถูกต้องและแม่นยำสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของเครื่องมือ ราคาท่ีสูง ทั้งยังต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการวิเคราะห์
อีกด้วย และนอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้วพบว่าเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ายังเป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเช่นกัน 
อาทิ การหาปริมาณกรดซาลิไซลิกอย่างรวดเร็วด้วยข้ัวไฟฟ้าคาร์บอนชนิดพิมพ์สกรีนโดยตรวจวัดโดยสแควร์เวฟโวลเทมเมทรี
ในตัวอย่างปัสสาวะ และการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกด้วยขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนโดยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรีและเทคนิค  
ดิฟเฟอร์เรนเชียสพัลส์โวลเทมเมทรีในตัวอย่างยาเม็ดที่สังเคราะห์ข้ึน [9, 10] ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ามักใช้เครื่องมือ
ที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ สะดวกและรวดเร็วในการตรวจวัด จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ิมมากข้ึน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะนำเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยทำการพัฒนา
ขั้วไฟฟ้าทำงานสำหรับการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี และในงานวิจัยนี ้ได้เลือกที่จะพัฒนา
ข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน ซึ่งเป็นข้ัวไฟฟ้าชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีและมีสภาพไวในการวิเคราะห์สูง นอกจากน้ี
ยังมีราคาท่ีถูก ใช้งานง่าย ใช้วัสดุในการผลิตข้ัวไฟฟ้าน้อย และประหยัดสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์อีกทั้งยังมีวิธีการเตรียมที่
เรียบง่ายและรวดเร็วอีกด้วย 
 

วิธีดำเนินการ 
 การเตรียมข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน 
 สำหรับขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นระบบขั้วไฟฟ้าแบบสามขั้วไฟฟ้า โดยขั้วไฟฟ้าทำงาน 
(WE) และขั้วไฟฟ้าช่วย (CE) ถูกสร้างมาจากกราฟีนและขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (RE) ถูกสร้างมาจาก Ag/AgCl มีขั้นตอนการเตรียม
ข้ัวไฟฟ้า ดังน้ี โดยข้ันตอนแรกทำการวาดข้ัวไฟฟ้า 3 ชนิด ให้มีลักษณะดังภาพที่ 1 (ก) ให้มีกรอบประมาณ 90 x 140 ตาราง
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บทนำ 
 กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) เป็นสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยกรดซาลิไซลิกน้ีได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมยา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสม
ของยารักษาโรคผิวหนังต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมหรือเซรัมสำหรับรักษาสิว
ทั้งนี้เพราะกรดซาลิไซลิกมีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวและช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย  [1, 2] นอกจากนี้ยังได้ถูกนำไปใช้ในด้าน
อาหารและเกษตรกรรม ทั้งน้ีเพราะกรดซาลิไซลิกมีคุณสมบัติในการยับย้ังแบคทีเรียจึงถูกนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชและยืด
อายุการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตรโดยจะไปยับยั้งการเกิดสารเอทิลีนที่ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น มะม่วง ส้ม 
แอปเปิ้ล กล้วย และสับปะรด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสับปะรดน้ัน กรดซาลิไซลิกถูกมาใช้ในการลดอาการสะท้านหนาว
หรืออาการไส้น้ำตาลในระหว่างการขนส่ง [3, 4] นอกจากน้ีกรดซาลิไซลิกยังช่วยในการถนอมอาหารทำให้สามารถเก็บอาหารไว้
ได้นานย่ิงข้ึนอีกด้วย [5] 
 ถึงแม้กรดซาลิไซลิกจะมีประโยชน์อย่างมากแต่ก็มีอันตรายต่อมนุษย์ด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากได้รับในปริมาณที่สูง 
(เข้มข้นมากกว่า 25 มิลลิกรัมในเลือด 100 มิลลิลิตร) พบว่าจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หูอื้อ และอาจทำให้เสียชีวิตเน่ืองจาก
ขาดออกซิเจน ด้วยเหตุนี้จึงมีประกาศจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ห้ามใช้กรดซาลิไซลิกในอาหาร  จึงทำให้การพิจารณาวิธี
วิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเทคนิคที่ได้รับความนิยม
ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกมีด้วยกันหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เทคนิค 
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี เทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโคปี [6-8] อย่างไรก็ตามเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นน้ันถึงแม้จะมี
ความถูกต้องและแม่นยำสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของเครื่องมือ ราคาท่ีสูง ทั้งยังต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการวิเคราะห์
อีกด้วย และนอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้วพบว่าเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ายังเป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเช่นกัน 
อาทิ การหาปริมาณกรดซาลิไซลิกอย่างรวดเร็วด้วยข้ัวไฟฟ้าคาร์บอนชนิดพิมพ์สกรีนโดยตรวจวัดโดยสแควร์เวฟโวลเทมเมทรี
ในตัวอย่างปัสสาวะ และการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกด้วยขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนโดยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรีและเทคนิค  
ดิฟเฟอร์เรนเชียสพัลส์โวลเทมเมทรีในตัวอย่างยาเม็ดที่สังเคราะห์ข้ึน [9, 10] ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ามักใช้เครื่องมือ
ที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ สะดวกและรวดเร็วในการตรวจวัด จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ิมมากข้ึน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะนำเทคนิคเชิงเคมีไฟฟ้ามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยทำการพัฒนา
ขั้วไฟฟ้าทำงานสำหรับการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี และในงานวิจัยนี ้ได้เลือกที่จะพัฒนา
ข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน ซึ่งเป็นข้ัวไฟฟ้าชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีและมีสภาพไวในการวิเคราะห์สูง นอกจากน้ี
ยังมีราคาท่ีถูก ใช้งานง่าย ใช้วัสดุในการผลิตข้ัวไฟฟ้าน้อย และประหยัดสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์อีกทั้งยังมีวิธีการเตรียมที่
เรียบง่ายและรวดเร็วอีกด้วย 
 

วิธีดำเนินการ 
 การเตรียมข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน 
 สำหรับขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นระบบขั้วไฟฟ้าแบบสามขั้วไฟฟ้า โดยขั้วไฟฟ้าทำงาน 
(WE) และขั้วไฟฟ้าช่วย (CE) ถูกสร้างมาจากกราฟีนและขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (RE) ถูกสร้างมาจาก Ag/AgCl มีขั้นตอนการเตรียม
ข้ัวไฟฟ้า ดังน้ี โดยข้ันตอนแรกทำการวาดข้ัวไฟฟ้า 3 ชนิด ให้มีลักษณะดังภาพที่ 1 (ก) ให้มีกรอบประมาณ 90 x 140 ตาราง

มิลลิเมตร เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่เครื่องสกรีนสามารถพิมพ์ขั้วไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง  จากนั้นวาดขั้วไฟฟ้าอ้างอิงที่มี
ขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถพิมพ์ทับบนข้ัวไฟฟ้าท่ีได้สกรีนเป็นฐานดังภาพที่ 1 (ข) ข้ันตอนสุดท้ายคือการกำหนดขอบเขตของการ
ตรวจวัด โดยการเคลือบฉนวน ดังภาพที่ 1 (ค)  
 

 
ภาพที่ 1 (ก) ข้ันตอนการสกรีนข้ัวไฟฟ้าท้ังสามชนิดด้วยกราฟีน (ข) ข้ันตอนการวาดข้ัวไฟฟ้าอ้างอิงบนฐานของข้ัวไฟฟ้ากราฟีน 
(ค) ข้ันตอนการพิมพ์ฉนวนเพ่ือกำหนดขอบเขตของการตรวจวัด (ภาพน้ีดัดแปลงจาก Karuwan et al., 2013 [11]) 
 

ผลการการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาวะที่เหมาะสม (optimal conditions) 
 ชนิดของข้ัวไฟฟ้าทำงาน 
 การศึกษาชนิดของขั้วไฟฟ้าทำงานที่เหมาะสมในงานวิจัยน้ี ได้ศึกษาชนิดของขั้วไฟฟ้าทำงานทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ 
ขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน (SPGNEs) (จากสำนักงาน NECTEC) ดังภาพที่ 2 ((ก) ซ้าย) และขั้วไฟฟ้ากราไฟต์ชนิดพิมพ์
สกรีน (SPCEs) (จากบริษัท Plamsens) ดังภาพที่ 2 ((ก) ขวา) เมื่อนำขั้วไฟฟ้าทั้งสองชนิดมาวิเคราะห์กรดซาลิไซลิก ความ
เข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี พบว่าข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนสามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
ออกซิเดชันสูงกว่าขั้วไฟฟ้ากราไฟต์ชนิดพิมพ์สกรีน ดังภาพที่ 2 (ข) และ (ค) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกราฟีนที่เป็นอะตอมของ
คาร์บอนเพียงชั้นเดียวที่มาเรียงต่อกันทำให้มีการส่งผา่นอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากราไฟต์ที่เป็นอะตอมของคาร์บอนที่เชื่อมต่อกัน
แบบหลายชั้น ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้ข้ัวไฟฟ้ากราฟีนมีคุณสมบัติที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี และมีสภาพไวในการวิเคราะห์สูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับขั ้วไฟฟ้ากราไฟต์ [12] และจากภาพที่ 3 แสดงภาพจำลองการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิก 
บริเวณผิวหน้าขั้วไฟฟ้าทำงาน [13] ดังนั้นขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนจึงเป็นขั้วไฟฟ้าทำงานที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
กรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 (ก) ข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน (SPGNEs) (ซ้าย) ข้ัวไฟฟ้ากราไฟต์ชนิดพิมพ์สกรีน (SPCEs) (ขวา) (ข) โวลเทมโม
แกรมของกรดซาลิไซลิก 4.00 มิลลิโมลาร์ ตรวจวัดด้วยขั ้วไฟฟ้ากราไฟต์ชนิดพิมพ์สกรีน (      ) และขั ้วไฟฟ้ากราฟีน         

(ข) 

(ก) (ข) (ค) 

(ก) (ค) 
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ชนิดพิมพ์สกรีน (      ) และ (ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและชนิดของข้ัวไฟฟ้าจากการวิเคราะห์กรดซาลิไซ
ลิกเข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ โดยสแกนศักย์ไฟฟ้าระหว่าง -1.0 ถึง 1.5 โวลต์ ท่ีอัตราการสแกน 50 มิลลิโวลต์ต่อวินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพจำลองการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิกบริเวณผิวหน้าขั ้วไฟฟ้าทำงาน  (ดัดแปลงมาจาก 
Detpisuttitham et al., 2020 [13]) 
 
 พีเอชของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
 สำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการตรวจวัดกรดซาลืไซลิก คือ ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ โดยจากการทดลองพบว่า
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่พีเอชต่าง ๆ มีค่ากระแสไฟฟ้าท่ีตรวจวัดได้ไม่แตกต่างกันมาก ดังภาพที่ 4 (ก) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
pKa ของกรดซาลิไซลิกมีค่าเท่ากับ 2.97 และ 13.40 ซึ่งสอดคล้องกับการแตกตัวของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก และฟีนอลิกของ
กรดซาลิไซลิก (ภาพที่ 4 (ข)) โดยแอนไอออน (anion) ของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ฟินอลิก
ในกรดซาลิไซลิกได้ [14] ส่งผลให้กรดซาลิไซลิกที่พีเอชน้ีมีความเสถียรสูง แต่เมื่อพิจารณาทั้งกระแสไฟฟ้าท่ีตรวจวัดได้ และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสไฟฟ้า พบว่าท่ีพีเอช 5 มีค่ากระแสไฟฟ้าท่ีสูงที่สุดและมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำที่สุด 
โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Evans et al., 1991 ดังนั้นจึงเลือกสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่พีเอช 5 เป็น   
พีเอชที่เหมาะสมในการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 (ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และพีเอชต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์กรดซาลิ-    
ไซลิก เข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ โดยสแกนศักย์ไฟฟ้าระหว่าง -1.0 ถึง 1.5 โวลต์ ที่อัตราการสแกน 50 มิลลิโวลต์ต่อวินาที (ข) 
โครงสร้างของกรดซาลิไซลิก 

(ก) (ข) 
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ชนิดพิมพ์สกรีน (      ) และ (ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและชนิดของข้ัวไฟฟ้าจากการวิเคราะห์กรดซาลิไซ
ลิกเข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ โดยสแกนศักย์ไฟฟ้าระหว่าง -1.0 ถึง 1.5 โวลต์ ท่ีอัตราการสแกน 50 มิลลิโวลต์ต่อวินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพจำลองการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิกบริเวณผิวหน้าขั ้วไฟฟ้าทำงาน  (ดัดแปลงมาจาก 
Detpisuttitham et al., 2020 [13]) 
 
 พีเอชของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
 สำหรับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในการตรวจวัดกรดซาลืไซลิก คือ ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ โดยจากการทดลองพบว่า
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่พีเอชต่าง ๆ มีค่ากระแสไฟฟ้าท่ีตรวจวัดได้ไม่แตกต่างกันมาก ดังภาพที่ 4 (ก) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
pKa ของกรดซาลิไซลิกมีค่าเท่ากับ 2.97 และ 13.40 ซึ่งสอดคล้องกับการแตกตัวของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก และฟีนอลิกของ
กรดซาลิไซลิก (ภาพที่ 4 (ข)) โดยแอนไอออน (anion) ของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ฟินอลิก
ในกรดซาลิไซลิกได้ [14] ส่งผลให้กรดซาลิไซลิกที่พีเอชน้ีมีความเสถียรสูง แต่เมื่อพิจารณาทั้งกระแสไฟฟ้าท่ีตรวจวัดได้ และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสไฟฟ้า พบว่าท่ีพีเอช 5 มีค่ากระแสไฟฟ้าท่ีสูงที่สุดและมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำที่สุด 
โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Evans et al., 1991 ดังนั้นจึงเลือกสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่พีเอช 5 เป็น   
พีเอชที่เหมาะสมในการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 (ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และพีเอชต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์กรดซาลิ-    
ไซลิก เข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ โดยสแกนศักย์ไฟฟ้าระหว่าง -1.0 ถึง 1.5 โวลต์ ที่อัตราการสแกน 50 มิลลิโวลต์ต่อวินาที (ข) 
โครงสร้างของกรดซาลิไซลิก 

(ก) (ข) 

 อัตราการสแกน 
 ในงานวิจัยน้ีได้ทำการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของกรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี ซึ่งทำการศึกษาท่ีอัตรา
การสแกนจาก 20-500 มิลลิโวลต์ต่อวินาที จากผลการศึกษาพบว่าเมื ่ออัตราการสแกนเพิ่มขึ ้นกระแสไฟฟ้าที ่ได้จากการ
วิเคราะห์จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังภาพที่ 5 แต่เมื่อพิจารณากระแสไฟฟ้าของ base line จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราการสแกน
เพ่ิมข้ึนความกว้างของ base line ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเลือกอัตราการสแกนที่ 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที
เป็นสภาวะที่เหมาะ ซึ่งที่อัตราการสแกน 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาทีมีความกว้างของ base line ที ่ไม่กว้างมากนัก และให้
กระแสไฟฟ้าสูงพอสำหรับการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 โวลเทมโมแกรมของกรดซาลิไซลิก เข้มข้น 4.00 มิลลิโมลาร์ ที่อัตราการสแกนต่าง ๆ จากการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิก 
โดยสแกนศักย์ไฟฟ้าระหว่าง -1.0 ถึง 1.5 โวลต์ 
 
 2. พฤติกรรมของข้ัวไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึนด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี (voltammetric behavior of SPGNE)  
 การศึกษาพฤติกรรมของขั้วไฟฟ้าทำงานที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ได้ทำการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่อัตราการสแกน
ต้ังแต่ 20-500 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี จากน้ันนำค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการศึกษามาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 6 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทั้งการแพร่ และการดูดซับ ดังรายงานการวิจัยของ Asangil et al., 2012 [15]  
โดยการพิจารณาค่าความชันที่ได้จากสมการเส้นตรงของภาพที่ 6(ก) ถ้าค่าความชันต่ำกว่า 0.5000 แสดงว่าพฤติกรรมของ
ข้ัวไฟฟ้าเป็นแบบการแพร่ ค่าความชันอยู่ระหว่าง 0.5000–1.0000 พฤติกรรมของข้ัวไฟฟ้าเป็นทั้งแบบการแพร่และการดูดซับ 
และค่าความชันสูงกว่า 1.0000 พฤติกรรมของขั้วไฟฟ้าจะเป็นแบบการดูดซับ จากการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาความชันของ 
ภาพที่ 6(ก) พบว่ามีค่าความชันต่ำกว่า 0.5000 (ความชัน = 0.3963) แสดงว่าพฤติกรรมของขั ้วไฟฟ้าเป็นแบบการแพร่ 
นอกจากน้ีเพื ่อเป็นการยืนยันพฤติกรรมของขั ้วไฟฟ้า จึงทำการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพัทธ์ (r2) ของกราฟ
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 6(ข) และ 6(ค) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ์ของภาพที่ 6(ค) มีค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่า ภาพที่ 6(ข) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมการของ Randles-Sevcik (สมการที่ 1) ที่กล่าวว่า เมื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และราก
ที่สองของอัตราการสแกน แล้วมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ์เข้าใกล้ 1 แสดงว่าพฤติกรรมของข้ัวไฟฟ้ามีพฤติกรรมเป็นแบบการ
แพร่ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมของข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนที่พัฒนาข้ึนมีพฤติกรรมเป็นแบบการแพร่ 
 

    𝑖𝑖p = 0.446𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑅𝑅 )

1/2
                         สมการ (1) 
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ภาพที่ 6 (ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างลอการิทึมของกระแสไฟฟ้าและลอการิทึมของอัตราการสแกน (ข) กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และอัตราการสแกน (มิลลิโวลต์ต่อวินาที) (ค) กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และรากท่ีสองของอัตราการสแกน 
 
 3. การศึกษาสารรบกวน (interference study) 
 การศึกษาสารรบกวนนั้นได้นำสารรบกวนมาศึกษาด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
และแมงกานีส ทั้งน้ีเพราะตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คือ สับปะรด และจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [16] พบว่าสารทั้ง 
4 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นน้ันมีอยู่ในสับปะรดค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลรบกวนในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกได้ และในการศึกษา
สารรบกวนน้ีได้พิจารณาจากขีดจำกัดความต้านทานจะมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 5 [17]  ผลจากการศึกษา 
พบว่ากรดแอสคอร์บิกมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 1.3 ที่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของกรด
แอสคอร์บิกและกรดซาลิกเท่ากับ 5.0:1.0 โพแทสเซียมมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความคลาดเคลื่อน เท่ากับ  4.1 ที่
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของโพแทสเซียมและกรดซาลิกเท่ากับ 5.0:1.0 และแมงกานีสมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความ
คลาดเคลื่อน เท่ากับ 2.0 ที่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของแมงกานีสและกรดซาลิกเท่ากับ 0.1:1.0 ดังตารางที่ 1 แต่ในขณะที่
ฟอสฟอรัสส่งผลรบกวนต่อการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกตั้งแต่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของฟอสฟอรัส และกรดซาลิไซลิกที่ 
1.0:1.0 แต่อย่างไรก็ตามจากรายงายวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปริมาณของสารเหล่านี้ที่พบในสับปะรดมีปริมาณน้อยมาก เมื่อ
เทียบกับน้ำหนักที่นำมาศึกษาในการทดลองนี้ ดังนั้นสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกตัวอย่างจริงอาจไม่มีผลรบกวนจาก
สารรบกวนดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ีการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างในงานวิจัยน้ีได้ใช้วิธีการเติมสารมาตรฐาน ดังน้ัน
สารรบกวนเหล่าน้ีจึงไม่รบกวนการวัดกรดซาลิไซลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ค) (ก) (ข) 
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ภาพที่ 6 (ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างลอการิทึมของกระแสไฟฟ้าและลอการิทึมของอัตราการสแกน (ข) กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และอัตราการสแกน (มิลลิโวลต์ต่อวินาที) (ค) กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้า (ไมโครแอมแปร์) และรากท่ีสองของอัตราการสแกน 
 
 3. การศึกษาสารรบกวน (interference study) 
 การศึกษาสารรบกวนนั้นได้นำสารรบกวนมาศึกษาด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
และแมงกานีส ทั้งน้ีเพราะตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คือ สับปะรด และจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [16] พบว่าสารทั้ง 
4 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นน้ันมีอยู่ในสับปะรดค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลรบกวนในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกได้ และในการศึกษา
สารรบกวนน้ีได้พิจารณาจากขีดจำกัดความต้านทานจะมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 5 [17]  ผลจากการศึกษา 
พบว่ากรดแอสคอร์บิกมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 1.3 ที่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของกรด
แอสคอร์บิกและกรดซาลิกเท่ากับ 5.0:1.0 โพแทสเซียมมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความคลาดเคลื่อน เท่ากับ  4.1 ที่
อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของโพแทสเซียมและกรดซาลิกเท่ากับ 5.0:1.0 และแมงกานีสมีขีดจำกัดความต้านทานร้อยละความ
คลาดเคลื่อน เท่ากับ 2.0 ที่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของแมงกานีสและกรดซาลิกเท่ากับ 0.1:1.0 ดังตารางที่ 1 แต่ในขณะที่
ฟอสฟอรัสส่งผลรบกวนต่อการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกตั้งแต่อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของฟอสฟอรัส และกรดซาลิไซลิกที่ 
1.0:1.0 แต่อย่างไรก็ตามจากรายงายวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปริมาณของสารเหล่านี้ที่พบในสับปะรดมีปริมาณน้อยมาก เม่ือ
เทียบกับน้ำหนักที่นำมาศึกษาในการทดลองนี้ ดังนั้นสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกตัวอย่างจริงอาจไม่มีผลรบกวนจาก
สารรบกวนดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ีการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างในงานวิจัยน้ีได้ใช้วิธีการเติมสารมาตรฐาน ดังน้ัน
สารรบกวนเหล่าน้ีจึงไม่รบกวนการวัดกรดซาลิไซลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ค) (ก) (ข) ตารางที่ 1 ร้อยละความคลาดเคลื่อนของสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสารรบกวนต่าง ๆ ที่มีต่อการตรวจวัดกรดซาลิไซลิก 

สารรบกวน 
อัตราส่วนน้ำหนักกระหวา่งกรดซาลิไซลิก 

และสารรบกวน 
% ความคลาดเคลื่อน 

(n=3) 

กรดแอสคอร์บิก 
1.0:1.0 3.0 
1.0:5.0 1.3 
1.0:10.0 18.1 

โพแทสเซียม 
1.0:1.0 5.0 
1.0:5.0 4.1 
1.0:10.0 5.8 

ฟอสฟอรัส 1.0:1.0 10.5 

แมงกานีส 
1.0:0.1 2.0 
1.0:0.5 39.6 

 
 4. การศึกษาคุณลักษณะเด่นในการวิเคราะห์ (analytical features) 
 ช่วงความเป็นเส้นตรง (linear range) 
 นำกรดซาลิไซลิกความเข้มข้นต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี จากน้ันนำความเข้มข้นของ
กรดซาลิไซลิก และกระแสไฟฟ้าท่ีสามารถวิเคราะห์ได้มาพลอตเป็นกราฟมาตรฐาน พบว่ามีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.05-
2.00 มิลลิโมลาร์ (y = 23.028x + 2.159) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ เท่ากับ 0.9984 และในช่วงความเข้มข้น 2.00-10.00 
มิลลิโมลาร์ (y = 5.7981x + 34.198) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ เท่ากับ 0.9921 ดังภาพที่ 7 และพบว่าค่าขีดจำกัดต่ำสุด
ของการตรวจวัดและขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ปริมาณ มีค่าเท่ากับ 0.03 และ 0.09 มิลลิโมลาร์ ตามลำดับ แสดงดังตาราง
ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนโดยเทคนิคไซคลิกโวล- เทมเมทรี 
 ความเที่ยงของการวิเคราะห์ (repeatability) 
 เพ่ือศึกษาความเสถียรของข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีน จึงได้มีการนำข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนมาวิเคราะห์
กรดซาลิไซลิกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง พบว่าค่ากระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกจำนวน 6 ครั้ง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 2.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AOAC ที่ระบุว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ต้องมีค่าไม่เกินร้อย
ละ 6.00 แสดงดังตารางที่ 2 
 ร้อยละการได้กลับคืน (%recovery) 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างสับปะรด จึงได้มีการตรวจสอบร้อยละ
การได้กลับคืน (%recovery) พบว่าค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 96.9-109 ซึ่งค่าที่ศึกษาอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐาน AOAC ที่ระบุว่าค่าร้อยละการได้กลับคืนต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 85-115 ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 คุณลักษณะเด่นในการวิเคราะห์ของวิธี 

พารามิเตอร์ ผลการศึกษา 

 ช่วงความเป็นเส้นตรง 

0.05 - 2.00 มิลลิโมลาร์  
(y = 23.028x + 2.1591; r² = 0.9984) 

2.00 - 10.00 มิลลิโมลาร์  
(y = 5.7981x + 34.198; r² = 0.9921) 

 ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด (LOD) 0.03 มิลลิโมลาร์ 

 ปริมาณต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (LOQ)  0.09 มิลลิโมลาร์ 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) (n=6) 2.97% 

 ร้อยละการได้กลับคืน (%recovery) 96.9-109 % 

  
 5. การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง (real sample) ด้วยวิธีเติมสารมาตรฐาน (standard addition) 
 จากผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิไซลิกด้วยข้ัวไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึนข้างต้น 
จึงได้นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอย่างจริง  ซึ ่งในการทดลองนี้ศึกษาในตัวอย่าง
สับปะรด ท้ังน้ีเพราะในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวสับปะรดน้ันอาจมีการใช้กรดซาลิไซลิกเพ่ือป้องกันการเกิดไส้สีน้ำตาลของสับปะรด 
โดยทำการทดลองด้วยวิธีการเติมสารมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดลองไม่พบสัญญาณที่ได้จากการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกใน
ตัวอย่างจริง แสดงดังภาพที่ 8(ก) นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดทดสอบกรดซาลิไซลิกเบื้องต้นขององค์การเภสัช
กรรมซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป พบว่ามีสีแตกต่างกันแสดงว่าในตัวอย่างสับปะรดที่นำมาวิเคราะห์ไม่พบกรดซาลิไซลิก แสดงดังภาพที่ 
8(ข) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์จากวิธีที ่พัฒนาขึ ้นในงานวิจัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากชุดทดสอบของ
องค์การเภสัชกรรม แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยน้ียังต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่หลากหลายมากกว่าน้ี และต้องเปรียบเทียบ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระหว่างวิธีที่พัฒนาข้ึนและวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ วิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรี เป็นต้น 
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สัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 2.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AOAC ที่ระบุว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ต้องมีค่าไม่เกินร้อย
ละ 6.00 แสดงดังตารางที่ 2 
 ร้อยละการได้กลับคืน (%recovery) 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างสับปะรด จึงได้มีการตรวจสอบร้อยละ
การได้กลับคืน (%recovery) พบว่าค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 96.9-109 ซึ่งค่าที่ศึกษาอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐาน AOAC ที่ระบุว่าค่าร้อยละการได้กลับคืนต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 85-115 ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 คุณลักษณะเด่นในการวิเคราะห์ของวิธี 

พารามิเตอร์ ผลการศึกษา 

 ช่วงความเป็นเส้นตรง 

0.05 - 2.00 มิลลิโมลาร์  
(y = 23.028x + 2.1591; r² = 0.9984) 

2.00 - 10.00 มิลลิโมลาร์  
(y = 5.7981x + 34.198; r² = 0.9921) 

 ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด (LOD) 0.03 มิลลิโมลาร์ 

 ปริมาณต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (LOQ)  0.09 มิลลิโมลาร์ 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) (n=6) 2.97% 

 ร้อยละการได้กลับคืน (%recovery) 96.9-109 % 

  
 5. การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง (real sample) ด้วยวิธีเติมสารมาตรฐาน (standard addition) 
 จากผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิไซลิกด้วยข้ัวไฟฟ้าท่ีพัฒนาข้ึนข้างต้น 
จึงได้นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอย่างจริง  ซึ ่งในการทดลองนี้ศึกษาในตัวอย่าง
สับปะรด ท้ังน้ีเพราะในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวสับปะรดน้ันอาจมีการใช้กรดซาลิไซลิกเพ่ือป้องกันการเกิดไส้สีน้ำตาลของสับปะรด 
โดยทำการทดลองด้วยวิธีการเติมสารมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดลองไม่พบสัญญาณที่ได้จากการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกใน
ตัวอย่างจริง แสดงดังภาพที่ 8(ก) นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดทดสอบกรดซาลิไซลิกเบื้องต้นขององค์การเภสัช
กรรมซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป พบว่ามีสีแตกต่างกันแสดงว่าในตัวอย่างสับปะรดที่นำมาวิเคราะห์ไม่พบกรดซาลิไซลิก แสดงดังภาพที่ 
8(ข) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์จากวิธีที ่พัฒนาขึ ้นในงานวิจัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากชุดทดสอบของ
องค์การเภสัชกรรม แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยน้ียังต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่หลากหลายมากกว่าน้ี และต้องเปรียบเทียบ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระหว่างวิธีที่พัฒนาข้ึนและวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ วิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรี เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 (ก) โวลเทมโมแกรมของกรดซาลิไซลิกในตัวอย่างสับปะรดโดยตรวจวัดด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนด้วย
เทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี (ไม่พบกรดซาลิไซลิก) ทำการทดลองภายใต้สภาวะที่เหมาะสม (ข) ผลการทดสอบกรดซาลิไซลิกใน
ตัวอย่างสับปะรดด้วยชุดทดสอบขององค์การเภสัชกรรม : T คือ Test  และ C คือ Control (ไม่พบกรดซาลิไซลิก) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีได้พัฒนาข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนสำหรับการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมท
รี โดยการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิกที่บริเวณผิวหน้าของขั้วไฟฟ้ าทำงาน จาก
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมพบว่าขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนมีความสามารถในการตรวจวัดกรดซาลิไซลิกได้ดีที่สุด ที่พี
เอชของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เท่ากับ 5 ด้วยอัตราการสแกน 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที นอกจากนี้ยังศึกษาช่วงความเป็น
เส้นตรง พบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ระหว่าง 0.05-2.00 มิลลิโมลาร์ และ 2.00-10.00 มิลลิโมลาร์ ขีดจำกัดต่ำสุดในการ
ตรวจวัด (LOD) ขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) เท่ากับ 0.03 มิลลิโม
ลาร์ 0.09 มิลลิโมลาร์ 2.97% ตามลำดับ และมีค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ คือร้อยละ 96.9-109 เมื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างสับปะรดพบว่าในตัวอย่างสับปะรดไม่พบกรดซาลิไซลิก นอกจากนี้เมื่อ
นำไปเทียบกับชุดทดสอบกรดซาลิไซลิกขององค์การเภสัชกรรมที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด พบว่าให้ผลการวิเคราะห์
สอดคล้องกัน ดังน้ันข้ัวไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนที่พัฒนาข้ึนน้ีมีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกใน
ตัวอย่างจริงได้  
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ปริมาณฟนอลิกรวม ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซเินสของสารสกัดใบชะมวง 

ปริชาติ  เทพทอง1* และ ณัชเรช หนูนุม2 

บทคัดยอ 

ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เปนไมยืนตนขนาดกลาง มีกลิ ่นหอม สวนผล ดอก และ ใบ สามารถนำมา

รับประทานได  สารองคประกอบที่สำคัญในชะมวง ไดแก  สารกลุมแซนโทน เดพซิโดนฟลอโรกลูซินอล เทอพีนอยด สเตอ

รอยด และ ฟลาโวนอยด เปนตน ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย เชน ฤทธิ์ตานการเกิดออกซิเดชัน ลดความดัน

โลหิต ตานการอักเสบ และตานการบีบเกร็งของกลามเนื้อ เปนตน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณฟนอลิกรวม ฤทธ์ิ

ตานออกซิเดชัน และฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ของสวนสกัดหยาบและสวนสกัดยอยใบชะมวง โดยนำสารสกัดหยาบเอทา

นอลของใบแหงชะมวงมาแยกเปนสวนยอยดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบรวดเร็ว ไดสวนยอยจำนวน 8 สวน (A-H) ผล

การศึกษาพบวาสารสกัดหยาบมีปรมิาณฟนอลิกรวม (238.60 ± 5.02 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอ 1 กรัม สารสกัด) ใน

ปริมาณที่สูงกวาสวนสกัดยอย โดยสวนยอย G มีปริมาณฟนอลิก (236.52 ± 4.18 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอ 1 กรัม 

สารสกัด) สูงใกลเคียงกับสารสกัดหยาบ การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวาสวนสกัดยอย G 

แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH (IC50 20.09 ± 2.46  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) และ ABTS (IC50 9.66 ± 1.54  ไมโครกรัม

ตอมิลลิลิตร) ไดในระดับคอนขางดี ใกลคียงกับสารสกัดหยาบใบชะมวง (IC50 20.04 ± 2.33  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและ 8.57 

± 1.28  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลำดับ) สำหรับฤทธ์ิตานเอนไซมไทโรซิเนส สารสกัดหยาบก็แสดงฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโร

ซิเนส (IC50 53.94 ± 3.06  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ไดดีกวาสารสกัดยอยอีกดวย ผลจากการศึกษาบงชี้วา สารสกัดหยาบใบ

ชะมวงแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดี สามารถนำสารสกัดหยาบไปประยุกตใชประโยชนในดาน

อาหาร หรือผลิตภัณฑเครื่องสำอางไดโดยไมตองผานการแยกเปนสวนยอย  

คำสำคัญ : ชะมวง ใบ ตานออกซิเดชัน ยับยั้งไทโรซิเนส ฟนอลิกรวม 
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Total phenolic content, antioxidant and anti-tyrosinase activities of  

Garcinia cowa leaves extract 

Parichat Thepthong1* and Natcharet Nunum 2 

Abstract 

Garcinia cowa Roxb., commonly known as Chamuang in Thai, is a medium-sized perennial plant 

with an aromatic scent. The fruit, flowers, and leaves are edible. The important constituents in G. cowa are 

xanthones, depsidone phloroglucinols, terpenoids, steroids, and flavonoids. These substances have various 

biological activities such as anti-oxidation activity, lower blood pressure, anti-inflammatory, and resist muscle 

contraction. The aims of this study were to investigate the total phenolic content, antioxidant and anti-

tyrosinase activities of G. cowa leaves extract and their fractions. The ethanol extract of dried leaves was 

subjected to quick column chromatography to afford eight fractions (A-H). The results showed that the crude 

extract had a higher total phenolic content (238.6 ±  5.02 mg GAE/g extract) than the fractions. Fraction G 

showed high phenolic content (236.52 ± 4.18 mg GAE/g extract) similar to that of crude extract. The radical 

scavenging activity was determined by DPPH and ABTS assays. Fraction G displayed a good scavenging activity 

against DPPH and ABTS radicals with IC50 of 20.09 ± 2.46 µg/mL and 9.66 ± 1.54 µg/mL, respectively, closely 

similar to the crude extract (IC50 20.04 ± 2.33 µg/mL and 8.57 ± 1.28 µg/mL, respectively). For anti-tyrosinase 

activity, the extract also showed higher activity (IC50 53.94 ±  3.06 µg/mL) than fractions. The results of the 

study indicate that G. cowa leaves extract showed good antioxidant and anti-tyrosinase activity. The extract 

can be used for applications in food or cosmetic products without having to be separated into fractions. 

Keywords : Garcinia cowa, Leaves, Antioxidant, Anti-tyrosinase, Total phenolic 
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บทนำ 

การเกิดผิวหมองคล้ำ มีริ้วรอย และจุดดางดำ เปนปญหาดานสุขภาพที่สงผลตอสุขภาพจิตใจและบุคลิกภาพของสตรี 

ซึ่งปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระที่มีมากในรางกาย เนื่องมาจากการดำรงชีวิตทามกลางมลพิษ แสงแดด และ

ความเครียด การไดรับแสงแดดที่แรงหรือเปนเวลานานยังเปนปจจัยที่ชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส  ซึ่งเปน

เอนไซมที่กอใหเกิดการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน ถามีปริมาณเมลานินมากเกินไป สงผลใหเกิดผิวหมองคล้ำ จุดดางดำ กระ และ

ฝา บนผิวหนัง การปองกันการเกิดผิวหมองคล้ำทำไดโดยการใชผลิตภัณฑที่ชวยปองกันแสงแดดและทำใหผิวดูกระจางใส ซ่ึง

ปจจุบันมีเครื่องสำอางหลายชนิดที่สามารถปองกันแสงแดด ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำใหผิวกระจางใส โดยนำสารสกัดจาก

ธรรมชาติที ่มีฤทธิ ์ต านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั ้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส มาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางมากขึ้น 

ชะมวง มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Garcinia cowa Roxb. เปนไมยืนตนขนาดกลางในวงศ Clusiaceae (Guttiferae) 

พบมากทางภาคใตของประเทศไทยรวมทั้งประเทศในเขตรอน มีกล่ินหอม สวนผล ดอก และ ใบ สามารถนำมารับประทานได 

ซ่ึงสวนใบและยอดใบของชะมวงมีรสเปรี้ยว สามารถชวยระบายทอง ชวยยอย แกไข กัดฟอกเสมหะ แกธาตุพิการ และเพิ่มการ

ไหลเวียนโลหิต จึงเปนสวนที่นิยมนำมาใชในการทำอาหาร [1] จากการสืบคนขอมูลการศึกษาสวนตาง ๆ  ของชะมวงพบวามี

สารกลุมแซนโทนส (xanthones) และ ฟลอโรกลูซินอล (phloroglucinols) เปนองคประกอบหลัก และยังมีสารกลุมเดพซิโดน 

(depsidones) เทอพีนอยด (terpenoids) สเตอรอยด (steroids) และ ฟลาโวนอยด (flavonoids) [2] ซึ่งสารเหลาน้ีลวนมี

ฤทธิ ์ทางชีวภาพที ่หลากหลาย สำหรับสวนใบมีสารสำคัญ คือ (-)-hydroxycitric acid และ สารกลุ ม polyphenols [3] 

การศึกษาฤทธิ ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลใบชะมวง พบวาสารสกัดสามารถแสดงฤทธ์ิย ับยั ้งการด ูดซึม

คอเลสเตอรอลเขาสูเซลล Caco-2 ไดรอยละ 14.6 ยับยั้งการทำงานของเอนไซม HMG CoA reductase ไดรอยละ 97.06 

และยับยั้งการทำงานของเอนไซม pancreatic lipase ดวยคา IC50 196.60 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร รวมทั้งมีการคนพบ

สารประกอบ vitexin และ orientin ซึ ่งจัดอยู ในกลุ มของ Flavonoid C-glycoside ซึ ่งสารทั ้งสองนี ้มีฤทธิ ์ต านการเกิด

ออกซิเดชัน ลดความดันเลือด ตานการอักเสบ ตานการบีบเกร็งของกลามเนื้อ ตานเชื้อราได [4] และไดมีการรายงานโดย

นักวิจัยของไทยวาในใบชะมวงทางภาคใตนั้นมีสาร Chamuangone ซึ่งแสดงฤทธิ์ตานเชื้อโปรโตซัวร Leishmania ดวยคา 

IC50 เทากับ 10.7 µM และยังแสดงฤทธิ์ในระดับดีมากในการตานเซลลมะเร็งปอด (ชนิด SBC3 และ A549) และ ลูคีเมีย 

(K562 และ K562/ADM) ดวยคา IC50 เทากับ 6.5, 7.5, 3.8 และ 2.2 µM ตามลำดับ [5] และยังมีรายงานวาสารสกัดเอทา

นอลจากใบชะมวงมีประสิทธิภาพในการยับยั ้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบไดหลายชนิด ไดแก Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Pseudomonas fluorescens แตไมสามารถ

ยับยั้ง Salmonela Typhimurium [6]  

แตจากการสืบคนขอมูลยังไมมีรายงานเก่ียวกับการนำสวนใบชะมวงไปทดสอบฤทธ์ิยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโร

ซิเนส ซ่ึงมีงานวิจัยหลายฉบับที่ไดรายงานวาสารที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ มักจะแสดงฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดวย ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณฟนอลิกรวม ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส จากใบชะมวงที่ปลูกในพื้นที่

ภาคใตของประเทศไทย เพือ่เปนขอมูลในการนำไปพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยและบำรุงผิว

ขาวตอไป 
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วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมสารสกัดหยาบและสวนยอยใบชะมวง  

เก็บตัวอยางใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) จาก อ.น้ำผุด จ.ตรัง ในชวงเดือนตุลาคม ป 2563 โดยนำมาลาง 

และหั่นเปนช้ินขนาดเล็ก วางผ่ึงในที่รมเปนเวลา 1 สัปดาห จนมีน้ำหนักคงที่ นำใบชะมวงแหง น้ำหนัก 630.00 กรัม มาสกัด

ดวย 95% เอทานอลที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน นำสารละลายที่ไดมากรอง และระเหยตัวทำละลายออกดวยเครื่องระเหย

แบบลดความดัน จากน้ันนำสารสกัดหยาบ น้ำหนัก 25.00 กรัม มาคลุกกับซิลิกาเจล ชนิด 60H และนำไปแยกใหเปนสวนยอย

ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบรวดเร็ว (Quick column chromatography) โดยใชซิลิกาเจล ชนิด 60H เปนตัวอยูกับที่ และ

เริ่มชะดวยไดคลอโรมีเทน จากน้ันเพิ่มขั้วตัวเคล่ือนที่ครั้งละ 5% ดวยเอทานอล และใช 30% เอทานอลในไดคลอโรมีเทนเปน

ตัวเคล่ือนที่สุดทาย วิเคราะหแตละสวนดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบาง (TLC) และนำสวนที่มีองคประกอบคลายกันมา

รวมเขาดวยกัน 

2. การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม ดัดแปลงตามวิธีของ Dudonné et al., 2009 [7] 

สรางกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค โดยเตรียมที่ความเขมขน 0-60 mg/mL นำสารสกัดหยาบและสวนยอย ความ

เขมขน 0.1 g/mL ปริมาตร 20 µL มาผสมกับ Folin - Ciocalteu reagent ปริมาตร 100 µL และ 20% Na2CO3 ปริมาตร 

80 µL ผสมใหเขากันในถาดหลุม 96-well และวางทีอุ่ณหภูมิหอง เปนเวลา 90 นาที จากน้ันนำสารผสมไปวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่น 760 nm ดวยเครื่อง microplate reader (ASYS รุน UVM 340) และคำนวณปริมาณฟนอลิกรวมของ

สารตัวอยางในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค (GAE) ตอ 1 กรัม สารสกัด ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง 

3. การทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชัน 

3.1 การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ดัดแปลงตามวิธีของ Dudonné et al., 2009 [7] 

นำสารสกัดหยาบและสวนยอยที่มีปริมาณฟนอลิกมากกวา 100 mg GAE/g extract (D-H) ความเขมขน 0.1-1.0 

mg/mL (ความเขมขนเริ่มตน) ปริมาตร 10 µL นำมาผสมกับสารละลาย 0.1 M DPPH ปริมาตร 290 µL ในถาดหลุม 96-

well ผสมใหเขากันและวางในที่มืด 30 นาที นำสารผสมไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 nm (Asample) โดยใชเอ

ทานอลปราศจากน้ำแทนสารตัวอยางเปนหลุมควบคุม (Acontrol)  และใชกรดแอสคอรบิคเปนสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการ

ทดลอง และ คำนวณหารอยละการตานอนุมูลอิสระ DPPH จากสูตร 

% การตานอนุมูลอิสระ DPPH = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100  

นำคารอยละการตานอนุมูลอิสระ DPPH ที่ไดมาเขียนกราฟเทียบกับความเขมขน โดยแกน X เปนความเขมขนใน

ถาดหลุม แกน Y เปนคารอยละการตานอนุมูลอิสระ DPPH และใชสมการเสนตรงคำนวณหาคา IC50  

3.2 การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธีของ Dudonné et al., 2009 [7] 

เตรียมสารละลาย ABTS โดยการนำสารละลาย 7 mM ABTS มาผสมกับ 2.45 mM K2S2O8 ในอัตราสวน 1:1 โดย

วางในที่มืด 15 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางสารละลาย ABTS ดวยเอทานอล ใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm 

เทากับ 0.7±0.05 นำสารสกัดหยาบและสวนยอย ที่มีปริมาณฟนอลิกมากกวา 100 mg GAE/g extract (D-H) ความเขมขน 

0.1-1.0 mg/mL (ความเขมขนเริ่มตน) ปริมาตร 30 µL นำมาผสมกับสารละลาย ABTS ปริมาตร 270 µL ในถาดหลุม 96-

well ผสมใหเขากันและวางในที่มืด 6 นาที นำสารผสมไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 734 nm (Asample) โดยใชเอทา
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นอลปราศจากน้ำแทนสารตัวอยางเปนหลุมควบคุม (Acontrol)  และใชกรดแอสคอรบิคเปนสารมาตรฐาน ทำซ้ำ 3 ชุดการทดลอง 

และ คำนวณหารอยละการตานอนุมูลอิสระ ABTS จากสูตร 

% การตานอนุมูลอิสระ ABTS = [(Acontrol–Asample)/Acontrol]×100                                                                  

นำคารอยละการตานอนุมูลอิสระ ABTS ที่ไดมาเขียนกราฟเทียบกับความเขมขน โดยแกน X เปนความเขมขนในถาด

หลุม แกน Y เปนคารอยละการตานอนุมูลอิสระ ABTS และใชสมการเสนตรงคำนวณหาคา IC50  

4. การทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ดัดแปลงตามวิธีของ Saewan et al., 2011 [8] 

4.1 การเตรียมสารทดสอบ 

เตรียมสารสกัดหยาบและสวนยอยที่มีปริมาณฟนอลิกมากกวา 100 mg GAE/g extract (D-H) ความเขมขน 4, 2, 1, 

0.5 และ 0.25 mg/mL ใน 20% เอทานอล (ความเขมขนเริ่มตน) สารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) 

สารละลายเอนไซมไทโรซิเนส ความเขมขน 50 unit/mL โดยละลายใน 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) 

สารละลาย 3 mM L-DOPA โดยละลายใน 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) 

 4.2 นำสารละลาย 0.05 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 120 µL มาผสมกับสารละลายเอนไซม

ไทโรซิเนส ความเขมขน 50 unit/mL ปริมาตร 40 µL เติมสารละลายตัวอยาง ปริมาตร 20 µL ผสมใหเขากัน ในถาดหลุม 

96-well นำไปบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 10 นาที จากน้ันเติมสารละลาย 3 mM L-DOPA ปริมาตร 40 µL ผสมใหเขา

กัน แลวบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 20 นาที นำสารละลายผสมไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 492 nm ทำซ้ำ 

3 ชุดการทดลอง โดยมีกรดแอสคอรบิคเปนสารมาตรฐาน คำนวณคารอยละการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส จากสูตร 

% การยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส = ([(A-B) - (C-D)] / (A-B)) × 100 

เม่ือ A คือ คาการดูดกลืนแสงเม่ือไมมีสารทดสอบ มีเฉพาะเอนไซม และเติม 20% เอทานอล 

      B คือ คาการดูดกลืนแสงเม่ือไมมีสารทดสอบ ไมมีเอนไซม และเติม 20% เอทานอล 

      C คือ คาการดูดกลืนแสงเม่ือมีสารทดสอบและเอนไซม 

      D คือ คาการดูดกลืนแสงเม่ือมีสารทดสอบ แตไมมีเอนไซม  

นำคารอยละการตานยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสที่ไดมาเขียนกราฟเทียบกับความเขมขน โดยแกน X เปนความเขมขน

ในถาดหลุม แกน Y เปนคารอยละการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส และใชสมการเสนตรงคำนวณหาคา IC50 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การนำใบชะมวงแหง น้ำหนัก 630.00 กรัม ไปทำการสกัดดวยเอทานอล ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน หลังจาก

ระเหยตัวทำละลายออก ไดสารสกัดหยาบที่มีลักษณะเปนของหนืดสีเขียวคล้ำ น้ำหนัก 63.45 กรัม (รอยละ 10.07) เม่ือนำสาร

สกัดหยาบ น้ำหนัก 25.00 กรัม มาแยกใหเปนสวนยอยดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบรวดเร็ว โดยใชซิลิกาเจล ชนิด 60H เปน

ตัวอยูกับที่ และใชไดคลอโรมีเทน-30% เอทานอลในไดคลอโรมีเทนเปนตัวเคล่ือนที่ ไดสวนยอยจำนวน 8 สวน (สวนยอย A-H) 

การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและสวนยอยใบชะมวง โดยการนำสารตัวอยางมาผสมกับ Folin-

Ciocalteu reagent และคำนวณหาปริมาณฟนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค โดยสมการของกราฟจากการทดลอง 

คือ y = 0.0026x + 0.3374 (R2= 0.9975) จากนั้นนำคาการดูดกลืนแสงของสารผสมแตละตัวอยาง (y) แทนลงในสมการ

ดงักลาว จะไดปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและสวนยอย โดยรายงานคาในหนวย mg GAE/g extract ดังรูปที่ 1   
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รูปที่ 1 แสดงปริมาณฟนอลิกรวม (mg GAE/g extract) ของสารสกัดหยาบและสวนยอย A-H  

 

ผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและสวนยอยใบชะมวง พบวาสารสกัดหยาบเอทานอลมี

ปริมาณฟนอลิกรวมเทากับ 238.60 ± 5.02 mg GAE/g extract ซึ่งแตกตางจากที่มีการรายงาน โดย Rasyid และคณะ ในป 

2018 ซ่ึงไดสกัดใบชะมวงในประเทศอินโดนีเซียดวยเอทานอลพบวามีปริมาณฟนอลิก 17.172 mg/100 g [9] และที่รายงาน

โดย Jantan และคณะ พบวาสวนสกัดหยาบเมทานอลใบชะมวง มีปริมาณฟนอลิก 19.2 ± 2.50 mg GAE/g extract [10]. 

ทั้งน้ีอาจะเน่ืองจากความแตกตางของอายุพืช พื้นที่ปลูก และสภาพอากาศที่แตกตางกัน สำหรับสวนยอย A-H จะมีปริมาณฟ

นอลิกเพิ่มขึ้นตามสภาพขั้วของตัวเคล่ือนที่ (ตัวชะ) ในชวง 19.84-236.52 mg GAE/g extract โดยสวนยอย G และ H ซ่ึงชะ

ออกมาดวย 25% และ 30% เอทานอลในไดคลอโรมีเทน ตามลำดับ  มีปริมาณฟนอลิกรวมสูงใกลเคียงกับสารสกัดหยาบ 

เทากับ 236.52 ± 4.18  และ 232.92 ± 3.94 mg GAE/g extract ตามลำดับ  โดยปริมาณฟนอลิกรวมของสวนยอย G และ H 

มีคานอยกวาในสารสกัดหยาบเล็กนอย  

ผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS assay ของสารสกัดหยาบและสวนยอย (D-H) พบวา

สารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ดวยคา IC50 เทากับ 20.04 ± 2.33 µg/mL และ 8.57 ± 1.28 

µg/mL ตามลำดับ ซ่ึงดอยกวาสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิค (DPPH = 16.89 ± 1.03 µg/mL, ABTS = 2.70 ± 1.54 µg/mL) 

ประมาณ 1.2 และ 3.2 เทา ตามลำดับ โดยสวนยอย G แสดงฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ไดดีที่สุดดวยคา IC50  

เทากับ 20.09 ± 2.46 µg/mL และ 9.66 ± 1.54 µg/mL ตามลำดับ ซึ่งแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได

ใกลเคียงกับสารสารสกัดหยาบ รองลงมาคือสวนยอย H แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ไดดีดวยคา IC50  

เทากับ 20.95 ± 2.5 µg/mL และ 10.16 ± 1.26 µg/mL ตามลำดับ ในขณะที่สวนยอย D และ E ซ่ึงมีปริมาณสารฟนอลิกนอย

กวา แสดงฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ไดในระดับคอนขางต่ำ ซ่ึงในชวงความเขมขนที่ทดสอบน้ันสวนยอย D ไมสามารถหา

คา IC50 ได ดังแสดงในรูปที่ 2 

ผลจากการทดลองนี้บงชี้ไดวาสวนยอย G และ H ซึ่งไดจากการชะสารผสมดวยตัวทำละลายที่มีสภาพขั้วสูง และมี

ปริมาณฟนอลิกมากกวาในสวนยอยอ่ืน ๆ สามารถตานอนุมูลอิสระไดดี น่ันคือสอดคลองกับทฤษฎีที่วาสารประกอบฟนอลิกมี

สมบัติในการตานอนุมูลอิสระ และเน่ืองจากความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่ดีกวาสวนยอย จึงเหมาะ

ที่จะนำสารสกัดหยาบไปใชประโยชนไดโดยไมตองผานกระบวนการ 
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รูปที่ 2 แสดงคา IC50 (µg/mL) ในการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS และตานไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ

และสวนยอย D-H 

 

การทดสอบการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดใบชะมวงที่ความเขมขนเริ่มตน 4.0, 2.0, 1, 0.5, 0.25 mg/mL 

พบวาสารสกัดหยาบสามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดในระดบัดีกวาสวนยอย ดวยคา IC50 เทากับ 53.94 ± 3.06 µg/mL ซ่ึง

แสดงฤทธ์ิดอยกวาสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิกเพียงเล็กนอย (IC50 33.82 ± 4.62 µg/mL) ดังแสดงในรูปที่ 2 ในขณะที่

สวนยอย D-H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสสอดคลองกับปริมาณฟนอลิกที่เพิ่มขึ้น ดวยคา IC50 ในชวง 

61.02–114.00 µg/mL ซ่ึงสวนยอย G ยังคงแสดงฤทธ์ิไดดีที่สุด  

ผลการทดลองพบวาสมบัติการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและสวนสกัดยอยใบชะมวง  มีความ

สอดคลองกับปริมาณฟนอลิกรวม และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระทั ้ง 2 วิธี คือ DPPH และ ABTS assay นั่นคือสารที่มีขั ้วสูง 

(สวนยอย G และ H) ซ่ึงมีสารกลุมฟนอลิกเปนองคประกอบมากกวาในสวนยอยอ่ืน ๆ  จะแสดงฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระใน

ระดับดี และยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดในระดับดีดวย จากผลการทดลองเห็นไดชัดวาสารสกัดหยาบ

เอทานอลใบชะมวงมีประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดดกีวาสวนยอย 

และในบางการทดสอบแสดงฤทธ์ิไดใกลเคียงกับสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิค ซ่ึงจากผลดังกลาวคาดวาเปนการออกฤทธ์ิเสริม

ซ่ึงกันและกันของสารองคประกอบที่มีในสารสกัด ทำใหสารสกัดแสดงฤทธ์ิไดดีกวาสวนสกัดยอย น่ันคือ สามารถนำสารสกัด

หยาบไปใชประโยชนในผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพื่อชะลอริ้วรอยหรือลดรอยหมองคล้ำไดโดยไมจำเปนตองผานกระบวนการแยก

เปนสวนยอย เพียงแตควรผานกระบวนการลดสีของสารสกัดกอนนำไปใช 

สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดหยาบเอทานอลใบชะมวง มีศกัยภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโร

ซิเนส โดยมีปริมาณฟนอลิกรวม 238.60 ± 5.02 mg GAE/g extract มีสมบัติตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ดวยคา IC50 

20.04 ± 2.33 µg/mL และ 8.57 ± 1.28  µg/mL ตามลำดับ มีศักยภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสดวยคา 

IC50 53.94 ± 3.06  µg/mL ซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชในผลิตภัณฑเครื่องสำอางประเภทชะลอริ้วรอยหรือชวยใหผิวกระจาง

ใส โดยที่ไมจำเปนตองนำมาผานกระบวนการแยกเปนสวนยอย 
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รูปที่ 2 แสดงคา IC50 (µg/mL) ในการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS และตานไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ

และสวนยอย D-H 

 

การทดสอบการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดใบชะมวงที่ความเขมขนเริ่มตน 4.0, 2.0, 1, 0.5, 0.25 mg/mL 

พบวาสารสกัดหยาบสามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดในระดบัดีกวาสวนยอย ดวยคา IC50 เทากับ 53.94 ± 3.06 µg/mL ซ่ึง

แสดงฤทธ์ิดอยกวาสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิกเพียงเล็กนอย (IC50 33.82 ± 4.62 µg/mL) ดังแสดงในรูปที่ 2 ในขณะที่

สวนยอย D-H มีความสามารถในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสสอดคลองกับปริมาณฟนอลิกที่เพิ่มขึ้น ดวยคา IC50 ในชวง 

61.02–114.00 µg/mL ซ่ึงสวนยอย G ยังคงแสดงฤทธ์ิไดดีที่สุด  

ผลการทดลองพบวาสมบัติการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบและสวนสกัดยอยใบชะมวง  มีความ

สอดคลองกับปริมาณฟนอลิกรวม และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระทั ้ง 2 วิธี คือ DPPH และ ABTS assay นั่นคือสารที่มีขั ้วสูง 

(สวนยอย G และ H) ซ่ึงมีสารกลุมฟนอลิกเปนองคประกอบมากกวาในสวนยอยอ่ืน ๆ  จะแสดงฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระใน

ระดับดี และยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดในระดับดีดวย จากผลการทดลองเห็นไดชัดวาสารสกัดหยาบ

เอทานอลใบชะมวงมีประสิทธิภาพในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสไดดกีวาสวนยอย 

และในบางการทดสอบแสดงฤทธ์ิไดใกลเคียงกับสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิค ซ่ึงจากผลดังกลาวคาดวาเปนการออกฤทธ์ิเสริม

ซ่ึงกันและกันของสารองคประกอบที่มีในสารสกัด ทำใหสารสกัดแสดงฤทธ์ิไดดีกวาสวนสกัดยอย น่ันคือ สามารถนำสารสกัด

หยาบไปใชประโยชนในผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพื่อชะลอริ้วรอยหรือลดรอยหมองคล้ำไดโดยไมจำเปนตองผานกระบวนการแยก

เปนสวนยอย เพียงแตควรผานกระบวนการลดสีของสารสกัดกอนนำไปใช 

สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดหยาบเอทานอลใบชะมวง มีศกัยภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโร

ซิเนส โดยมีปริมาณฟนอลิกรวม 238.60 ± 5.02 mg GAE/g extract มีสมบัติตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ดวยคา IC50 

20.04 ± 2.33 µg/mL และ 8.57 ± 1.28  µg/mL ตามลำดับ มีศักยภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมไทโรซิเนสดวยคา 

IC50 53.94 ± 3.06  µg/mL ซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชในผลิตภัณฑเครื่องสำอางประเภทชะลอริ้วรอยหรือชวยใหผิวกระจาง

ใส โดยที่ไมจำเปนตองนำมาผานกระบวนการแยกเปนสวนยอย 
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ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านทางจาก 

ทัณฑิกา เจริญลาภ1  นิรมล จันทรชาต2ิ*   

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพของถ่านจากเศษเหลือท้ิงทางจาก โดยเริ่ม
จากการพัฒนาเศษเหลือทิ้งทางจากเป็นไบโอชาร์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นตัวดูดซับ และ
ศึกษาลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของไบโอชาร์จากทางจาก พบว่า ปริมาณความช้ืน ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และ
ค่าคาร์บอนคงตัว มีค่าร้อยละ 4.99 ± 0.60  21.80 ± 5.39  10.09 ± 1.08  และ 63.88% ตามล าดับ ค่า pH ของไบโอชาร์มี
ค่าเท่ากับ 7.34 ± 0.21 และพื้นผิวของตัวดูดซับมีค่าเท่ากับ 8.36 ตารางเมตรต่อกรัม จากนั้น ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพของไบโอชาร์จากทางจากท่ีผ่านการข้ึนรูปเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 1.0 
และ 1.5 เซนติเมตร ปริมาณ 5 กรัม ความเข้มข้นเริ่มต้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลด์ 1000 ppm อัตราการไหลของก๊าซชีวภาพท่ี 
0.5 ลิตรต่อนาที โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพก่อนและหลังการดูดซับ ด้วยเครื่อง gas chromatography 
พบว่า ตัวดูดซับไบโอชาร์จากทางจากที่ขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.5 1.0 และ 1.5 เซนติเมตร มีค่า Breakthrough capacity 
เท่ากับ เท่ากับ 180  83.7 และ 82.8 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ ตัวดูดซับขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวในการดูดซับสูง จึงมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูง  
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Efficient Removal of Hydrogen Sulfide in Biogas using Nypa fruticans Wurmb. biochar 
as an adsorbent 

Tantika Charoenlap1 and Niramol Juntarachat2*  

Abstract 
 In this work, the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas using nipa palm fronds waste 
as an adsorbent was studied. Firstly, nipa palm fronds biochar was produced though pyrolysis process. 
Physical and chemical properties of biochar was determined. Moisture content, volatile matter content, ash 
content, and fixed carbon were found to be 4.99 ± 0.60 21.80 ± 5.39 10.09 ± 1.08 and 63.88%, respectively. 
The pH value of biochar was 7.34 ± 0.21 and the surface area of the nipa palm fronds biochar was 8.36 
m2/g. Secondly, the H2S removal efficiency of nipa palm fronds biochar adsorbent was studied at different 
pellet sizes: 0 . 5 0  cm 1 .00  cm and 1.50 cm with an initial concentration of H2S of 1000 ppm, adsorbent 
mass of 5 gram and biogas flow rate of 0.5 L/min. The composition of biogas before and after the adsorption 
process was analyzed by a mobile gas chromatography. The breakthrough capacity of adsorbent of diameter 
of 0 . 5  1 . 0  and 1.5 cm was estimated to be 180, 83.7 and 82.8 mg/g, respectively. A small pellet size 
increases surface area of adsorbent, allowing the increase of the adsorption capacity.  
 

Keywords : Adsorption efficiency, Biogas, Hydrogen Sulfide, Biochar, Nipa palm fronds 
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Introduction 
Biogas is a clean energy that anaerobically digested from organic wastes such as animal manures, 

agricultural wastes and wastewater from household and various industrial plants. Biogas generally contains 
of 60-70% of methane, 28-38% of carbon dioxide, and approximately 2% of other gases such as nitrogen 
and hydrogen sulfide. the composition  of biogas  depend on feed stocks The major obstacle for biogas 
adoption at the industrial and household levels is the contamination of hydrogen sulfide [1]. 

Hydrogen sulfide (H2S) in biogas is produced during anaerobic digestion of organic wastes and can 
lead to corrosion of generators used for energy production [2]. Several methods for removing hydrogen 
sulfide from biogas were investigated in open literatures such as  a absorption process [3], catalytic process 
which employ a catalyst to convert H2S into elemental Sulphur [4], biological process which use bacteria 
to consume H2S for growth [5], and hydrate formations [6]. However, these technologies require a high cost 
operation as well as technical complications, preventing their application by small-scale users. 
 The adsorption process [7] is a promising technology to remove H2S contained in biogas for small-
scale users, especially in households, owing to its low cost operation and uncomplicated utilization and 
maintenance. Nowadays, the removal of hydrogen sulfide has been focused on the development of natural 
adsorbents such as biomass, natural materials, and agricultural waste [8]. Nipa palm plant grows in river and 
coast. In addition, the amount of nipa palm fronds plant waste is significantly higher [9]. All of the 
aforementioned factors directed the attention to study of such a porous substance biochar.  
 This study focuses on the adsorption efficiency of hydrogen sulfide contained in biogas using nipa 
palm fronds biochar as an alternative adsorbent. Firstly, the conversion of nipa palm fronds into biochar 
was performed using pyrolysis process. Secondly, physicochemical properties of nipa palm fronds biochar 
were determined. Finally, the adsorption efficiency of the new adsorbent was studied at different pallet 
size in order to remove Hydrogen sulfide from biogas. 

 

Materials and Methods 
Materials 
 Nipa palm (Nypa fruticans Wurmb.)  belongs to the family Palmae or Arecaceae [10]. Nipa palm 
frond wastes used in this study was collected from Pa-phayom district, Phatthalung province, Thailand.  . 
They was passed through a pyrolysis process at 300ºC using a 200 L pyrolyzer and then sieved into powder. 
Biochar powder simple were divided into 2 parts: one for studying the physical and chemical propriety and 
another for adsorption efficiency.  
Physicochemical properties of adsorbents 
 The physicochemical properties of adsorbent were determined using standard procedures. 
Moisture content of the adsorbent was analyzed, according to ASTM D 3173, by heating 1 gram of biochar 
at 80C for 1 hour [12]. Volatile compound content was analyzed, according to ASTM D 3175, by heating 1 
gram of biochar at 400C for 30 minutes [13]. The ash content was analyzed according to ASTM D 3174, by 
heating 1 gram of biochar at 900C for 30 minutes [14]. Then, these physicochemical properties were 
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maintenance. Nowadays, the removal of hydrogen sulfide has been focused on the development of natural 
adsorbents such as biomass, natural materials, and agricultural waste [8]. Nipa palm plant grows in river and 
coast. In addition, the amount of nipa palm fronds plant waste is significantly higher [9]. All of the 
aforementioned factors directed the attention to study of such a porous substance biochar.  
 This study focuses on the adsorption efficiency of hydrogen sulfide contained in biogas using nipa 
palm fronds biochar as an alternative adsorbent. Firstly, the conversion of nipa palm fronds into biochar 
was performed using pyrolysis process. Secondly, physicochemical properties of nipa palm fronds biochar 
were determined. Finally, the adsorption efficiency of the new adsorbent was studied at different pallet 
size in order to remove Hydrogen sulfide from biogas. 

 

Materials and Methods 
Materials 
 Nipa palm (Nypa fruticans Wurmb.)  belongs to the family Palmae or Arecaceae [10]. Nipa palm 
frond wastes used in this study was collected from Pa-phayom district, Phatthalung province, Thailand.  . 
They was passed through a pyrolysis process at 300ºC using a 200 L pyrolyzer and then sieved into powder. 
Biochar powder simple were divided into 2 parts: one for studying the physical and chemical propriety and 
another for adsorption efficiency.  
Physicochemical properties of adsorbents 
 The physicochemical properties of adsorbent were determined using standard procedures. 
Moisture content of the adsorbent was analyzed, according to ASTM D 3173, by heating 1 gram of biochar 
at 80C for 1 hour [12]. Volatile compound content was analyzed, according to ASTM D 3175, by heating 1 
gram of biochar at 400C for 30 minutes [13]. The ash content was analyzed according to ASTM D 3174, by 
heating 1 gram of biochar at 900C for 30 minutes [14]. Then, these physicochemical properties were 

calculated by the difference of mass before and after the heating process. Each experiment was repeated 
3 times. The fixed carbon compounds can be calculated as 100% - sum of percentage of moisture content, 
volatile compound content and ash content. Then ,the pH of the biochar suspension provides information 
on the average acidity/basicity of adsorbent. For the determination of pH value, 1 gram of dry biochar 
powder was weighed, added to 10 ml of deionized water. The suspension was then stirred to reach 
equilibrium using a magnetic stirrer for 30 min and was then filtered. Finally, the pH value of the solution 
was measured using an AS218 digital pH meter. Finally, Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area of the 
biochar was analyzed using an ASAP2460, Micromeritics, USA.  
Adsorption experiments 
 Pretreated materials were then extruded in a spherical form of 0.5 1.0 and 1.5 cm of diameter 
using starch as a binder, the biochar and tapioca starch paste ratio was 100 : 10 [11]. Adsorbent was then 
dry in the oven at the temperature of 110 ºC for 24 hours. Raw biogas used in this work was produced from 
organic domestic wastes using an anaerobic digestion system. Composition of raw biogas before the 
adsorption process was strictly controlled at 56.1% of CH4, 39.9% of CO2 and 1000 ppm of H2S.    

 The removal efficiency of nipa palm fronds biochar adsorbents of 0.5 cm and 1.0 cm of diameter 
was carried out in a packed column of internal diameter of 4.0 cm and the length of 40 cm as shown in 
figure 1. The experimental setup consists of a gas inlet (V-2), a gas inlet sampling (V-3), a gas outlet (V-6) 
and gas outlet sampling (V-5). The gas inlet of packed-column was connected to the biogas production 
system. The biogas flow rate was at 0.5 L/min. 5 gram of adsorbent was load in a packed column. The 
biogas composition was analyzed before and after adsorption process every 5 minutes for 120 minutes 
using gas chromatography. The adsorption efficiency was calculated using the following equation (1). The 
breakthrough capacity at 5% was calculated using the following equation (2). 
 

Adsorption efficiency (%) =
 (Initial concentration of the adsorbate - concentration of adsorbate at time t)

 Initial concentration of the adsorbate
x 100       (1) 

 

𝑞𝑞𝑡𝑡 =  (1 − 𝑐𝑐𝑡𝑡
𝑐𝑐0

) 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑦𝑦𝑓𝑓
𝑚𝑚𝑐𝑐

                                                     (2) 

(7)  V-6 

V-5 

(5) (2) (1) 
(3) 

V-1 

(4) 

V-2 V-3 

V-4 (6) 

Figure 1. The experimental set-up for hydrogen sulfide removal: (1), biogas; (2), pump; (3), moisture filter; 
(4), flowmeter; (5), biochar columns; (6), gas chromatography mobile; (7), Biogas outlet; V, valve. 
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Results and Discussion   
Physiochemical Properties of Adsorbent 
 Nipa palm fronds was converted to biochar through the pyrolysis process. The physical 
characteristic of biochar before and after extrusion is shown in the figure 2. 

 The physiochemical properties of nipa palm fronds biochar adsorbents are listed in table 1.The 
moisture content was found to be 4.99 ± 0.60%. It indicates an affinity between the adsorbent surface and 
water. An appropriated amount of moisture promotes the ionization of H2S to produce HS- which is oxidized 
on the surface of the adsorbent easier than H2S [15]. But high moisture content can reduce the adsorption 
capacity of the material by forming a water film on the surface of the adsorbent [16]. Ash content of nipa 
palm fronds biochar in this work (10.09 ± 1.08) was higher  than nipa waste biochar (5.81-6.89%) reported 
in the investigation of Susinggih Wijana et al. [9]. The volatile matter content and fixed carbon of adsorbent 
was found to be 21.80 ± 5.39% and 63.88% respectively. Ro et al. [17] reported the decrease in biochar 
volatile matter content and increase in fixed carbon, these properties of biochar could also be affected by 
pyrolysis time. It is well known that biochar carbonization temperature plays an important role in biochar 
adsorption characteristics and higher H2S adsorption rates [8]. 
Table 1 Physical and chemical properties of nipa palm fronds biochar adsorbents.  

Proprieties Nipa palm fronds charcoal 
Moisture (%) 4.99 ± 0.60 

Volatile compound (%) 21.80 ± 5.39 
Ash (%) 10.09 ± 1.08 

Fixed carbon (%) 63.88 
pH 7.34 ± 0.21 

BET Surface area (m2/g) 8.36 
 

The pH is another important parameter which influences the H2S adsorption efficiency. The pH 
value of nipa palm fronds biochar was 7.34 ± 0.21. According to Guofeng Shang et al. [18], the pH values 
greater than 7.0 make the alkaline surface which is conducive to H2S adsorption since H2S is an acidic gas.  

The Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface areas of nipa palm fronds biochar was found to be 8.36 
m2/g. The surface areas observed for biochar samples were probably due to the pyrolysis temperature on 
the structure of the biochar [19].  

Figure 2. The physical characteristics of biochar adsorbents. (a) nipa palm 
fronds (b) before extrusion and (c) after extrusion. 

(c) (b) (a) 
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in the investigation of Susinggih Wijana et al. [9]. The volatile matter content and fixed carbon of adsorbent 
was found to be 21.80 ± 5.39% and 63.88% respectively. Ro et al. [17] reported the decrease in biochar 
volatile matter content and increase in fixed carbon, these properties of biochar could also be affected by 
pyrolysis time. It is well known that biochar carbonization temperature plays an important role in biochar 
adsorption characteristics and higher H2S adsorption rates [8]. 
Table 1 Physical and chemical properties of nipa palm fronds biochar adsorbents.  

Proprieties Nipa palm fronds charcoal 
Moisture (%) 4.99 ± 0.60 

Volatile compound (%) 21.80 ± 5.39 
Ash (%) 10.09 ± 1.08 

Fixed carbon (%) 63.88 
pH 7.34 ± 0.21 

BET Surface area (m2/g) 8.36 
 

The pH is another important parameter which influences the H2S adsorption efficiency. The pH 
value of nipa palm fronds biochar was 7.34 ± 0.21. According to Guofeng Shang et al. [18], the pH values 
greater than 7.0 make the alkaline surface which is conducive to H2S adsorption since H2S is an acidic gas.  

The Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface areas of nipa palm fronds biochar was found to be 8.36 
m2/g. The surface areas observed for biochar samples were probably due to the pyrolysis temperature on 
the structure of the biochar [19].  

Figure 2. The physical characteristics of biochar adsorbents. (a) nipa palm 
fronds (b) before extrusion and (c) after extrusion. 
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Adsorption Capacity 
 The adsorption capacity of nipa palm fronds biochar adsorbent was studied at 3 different pallet 
sizes (0.5, 1.0 and 1.5 cm in diameter). The adsorption percentages of the H2S, CH4, and CO2 on nipa palm 
fronds biochar adsorbents at pellet sizes 0.5 cm are presented in figure 4( a) . This adsorbent has low 
adsorption capacity for CH4, and CO2 but high adsorption capacity for H2S owning to their strucetures. Arami-
Niya et al. [20] stated that only narrow, microporous-sized particles can adsorb methane and CO2. It is a 
good character of alternative adsorbent for removing H2S form biogas. Moreover,figure 4( b)  show the H2S 
breakthrough curves of adsorbent at different pellet sizes where C/C0 is the ratio of the outlet to the inlet 
H2S concentrations. Breakthrough curves represent the time profile for saturation of a given amount of 
adsorbent. The breakthrough capacity of adsorbent of diameter of 0.5, 1.0 and 1.5 cm was estimated to be 
180, 83.7 and 82.8 mg/g respectively.  
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a greater number of adsorption sites for H2S.  

Conclusion and Discussion 
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develop proprieties of adsorbent. In the second step, physical and chemical properties of biochar: moisture 
content, volatile matter content, ash content, and fixed carbon content were found to be 4.99 ± 0.60, 21.80 
± 5.39, 10.09 ± 1.08 and 63.88 %, respectively. An appropriate amount of moisture can increase the 
adsorption capacity of adsorbent but the high ash content can decrease such a capacity. The pH value of 
biochar was 7.34 ± 0.21, making the alkaline surface of adsorbent and leading to be conducive for removing 

Figure 4. (a) The adsorption percentages of the H2S, CH4, and CO2 on nipa palm fronds biochar 
adsorbents at pellet size 0.5 cm. (b) Breakthrough curves of H2S on nipa palm fronds biochars at 

different pellet sizes, where C/C0 is the ratio of the outlet to the inlet H2S concentration.  
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H2S. The BET surface area of the sorbent was 8.36 m2/g. Finally, the H2S removal efficiency of nipa palm 
fronds biochar adsorbent was investigated at different pellet sizes: 0.5, 1.0 and 1.5 cm with initial 
concentration of H2S at 1000 ppm, mass of 5 gram and biogas flow rate of 0.5 L/min. The breakthrough 
capacity of adsorbent of diameter of 0.5, 1.0 and 1.5 cm was estimated to be 180, 83.7 and 82.8 mg/g 
respectively. A small pellet size increases surface area of adsorbent, allowing the increase of the adsorption 
capacity.  
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แผ่นปิดแผลจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 

สรวิศ เพ็ชรข ำ1 Seppo Karrila2* สกุลรตัน์ พิชัยยุทธ์3 และโสภำ เชี่ยวชำญวุฒิวงศ์3  

บทคัดย่อ 

 แผ่นปิดแผลจำกวัสดุยำงธรรมชำติที่อยู่ในรูปของสำรละลำยเจลยำง โดยพบว่ำกำรละลำยของยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ (ENR) 
ในเอทิลอะซิเตต มีอัตรำส่วนที่เหมำะสมคือ 1 กรัม ต่อ 14 มิลลิลิตร นอกจำกนี้กำรเติมยำปฏิชีวนะ chloramphenicol ลงใน
สำรละลำยดังกล่ำวเม ื ่อท ำกำรทดสอบฤทธิ์ต ้ำนเชื ้อ Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ด ้วยเทคนิค  Disk diffusion 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ สำรละลำยยำงที่มียำปฏิชีวนะที่ควำมเข้มข้น 0.125% (w/v) สำมำรถยับยั้งเชื้อได้ดี โดยมีขอบเขตกำรยับยั้งเชื้อ 21 
มิลลิเมตร ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวควบคุมเชิงบวก (Positive control) คือ ยำปฏิชีวนะ chloramphenicol ที่ 22 มิลลิเมตร แสดงว่ำ แผ่น
ปิดแผลจำกยำงธรรมชำติอิพอกไซด์มีควำมสำมำรถในกำรปลดปล่อยยำที่ดี กำรศึกษำสมบัติของสำรละลำยเจลยำงพบว่ำ ระยะเวลำใน
กำรขึ้นรูปจำกเจลเป็นแผ่นฟิล์ม ใช้เวลำ 15 - 30 วินำที อัตรำกำรบวมตัว 60% โดยรูปร่ำงของแผ่นฟิล์มไม่เสียหำย ส่งผลให้ไม่เกิดควำม
อับชื้นระหว่ำงผิวสัมผัสของแผ่นฟิล์มกับวัตถุ ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์มจำกกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไม่พบรูพรุนสง่ผล
ต่อกำรถ่ำยเทของอำกำศ นอกจำกนี้ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงพบว่ำ ยำงธรรมชำติอิพอกไซด์สำมำรถเข้ำกันได้ดีกับยำปฏิชีวนะ 
chloramphenicol 

ค าส าคัญ :  แผ่นปิดแผล ยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ ทดสอบระยะเวลำขึ้นรูป กำรทดสอบกำรบวมตัว สัณฐำนวิทยำ และ เทคนิค Disk 
diffusion 

1คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สุรำษฎร์ธำนี 84000 
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แผ่นปิดแผลจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 
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diffusion 
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EPOXIDIZED NATURAL RUBBER WOUND DRESSING 

Sorawit Petkam1 Seppo Karrila2* Skulrat Pichaiyut3 and Sopa Chewchanwuttiwong3 

Abstract 
 This research aimed to study the possibility of rubber film wound dressing in the form of a rubber gel 
solution, by found that epoxidized natural rubber (ENR) dissolved in ethyl acetate had an appropriate proportion at 
1g to 14mL. In addition, the antibiotic chloramphenicol was added to the gel solution in order to secure sterile 
function. Disk diffusion technique was used to determine the antimicrobial activity against Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923) bacterium. The results showed that including antibiotic at 0.125% (w/v) concentration gave a 21 mm 
inhibition zone close to the 22 mm of antibiotic chloramphenicol (positive control), indicating that the rubber film 
exhibited good drug-release properties. Other essential properties of the rubber film were also determined, such as 
forming delay of about 15-30 seconds, and swelling ratio of about 60%. In addition, the rubber film did not cause 
accumulation of moisture, because light microscopy showed no porosity, affecting oxygen permeability. In addition, 
the results of structural analysis revealed that epoxidized natural rubber is highly compatible with the antibiotic 
chloramphenicol. 
 
Keywords: Wound dressing, Epoxidized natural rubber, Disk diffusion, Forming delay, Swelling ratio, Morphology 
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ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยำงธรรมชำติซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น และแตกต่ำงจำกยำงสังเครำะห์ที่ผลิตจำก
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี เช่น สมบัติเชิงควำมร้อน ต้ำนทำนกำรยืดหยุ่นและกำรฉีกขำด กำรสังเครำะห์ฟิล์มปิดแผลจำกยำงธรรมชำติ เพื่อ
น ำไปใช้ปิดบำดแผลนั้นมีกำรวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง จึงมีกำรปรับปรุงคุณภำพของน ้ำยำงโดยน ำโปรตีนออกด้วยเอนไซม์หรือเปลี่ยนหมู่
ฟังก์ชันเพื่อลดอำกำรแพ้ที่อำจเกิดขึ้น[5] ในปัจจุบันฟิล์มปิดแผลชนิดเหลวมีกำรผลิตออกมำจ ำหน่ำยเพื่อใช้ทดแทนฟิล์มปิดแผลแบบ
ดั้งเดิมทีม่ีข้อจ ำกัดบำงประกำรเช่น ควำมสะดวกในกำรใช้งำน กำรยึดเกำะกับผิวหนังของมนุษย์เพื่อป้องกันน ้ำและเชื้อโรคเข้ำสู่บำดแผล
ได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำแผ่นปิดแผลชนิดเหลวจำกยำงธรรมชำติอิพอกไซด์และศึกษำฤทธิ์ต้ำนเช้ือแบคทีเรีย 
โดยกำรปรับปรุงยำงธรรมชำติให้มีสมบัติที่เหมำะสมเพื่อเตรียมเป็นแผ่นปิดแผลชนิดเหลว เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุทำงเลือกทำง
กำรแพทย์ และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับน ้ำยำงธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

วิธีการวิจัย 

การสังเคราะหย์างธรรมชาติอิพอกไซด์  
1. เจือจำงน ้ำยำงข้นผลิตโดยบริษัทวงศ์บัณฑิต จ ำกัด ประเทศไทย ให้ได้เปอร์เซ็นต์ของยำงแห้งเท่ำกับ 20 ที่ควำมเข้มข้น 1.7 

โมลต่อลิตร (น ้ำยำงข้น 192.67 กรัม  ละลำยในน ้ำ 385.34 กรัม (ก่อนผสมแบ่งน ้ำจ ำนวน 100 มิลลิลิตร เพื่อเจือจำงกรดใน
ขั้นตอนต่อไป) จำกนั้นน ำน ้ำยำงท่ีเจือจำงแล้วใส่ลงในถังปฏิกรณ์ กวนไล่แอมโมเนียในถังปฏิกรณ์เป็นเวลำ 10 นำทีหรือจนกว่ำ
จะหมด และหยดสำรละลำยเทอริก N30 ควำมเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (13 กรัม) ให้หมดภำยในระยะเวลำ 30 นำที 

2. เตรียมกรดฟอร์มิก 44.04 กรัม และสำรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 176.8 กรัม ที่เจือจำงด้ วยน ้ำแบ่งมำจำกข้อ 1 อย่ำงละ       
50 มิลลิลิตร และหยดลงในถังปฏิกรณ์พร้อมกันภำยในเวลำ 30 นำที จำกนั้นเพิ่มอุณหภูมิในกำรเกิดปฏิกิริยำเป็น 50       
องศำเซลเซียส ซึ่งในกำรกำรสังเครำะห์จะใช้เวลำที่แตกต่ำงกัน โดยเวลำในกำรสังเครำะห์จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์โมลของยำง    
อิพอกไซด์  

3. ปฏิกิริยำระหว่ำงกรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะท ำให้เกิดกรดสมรรถนะสูงซึ่งท ำปฏิกิริยำกับพันธะคู่ของโมเลกุล
ยำงธรรมชำติและส่งผลให้กลุ่มฟังก์ชันอิพอกไซด์ เกิด ซึ่งระยะเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำมีผลต่อปริมำณร้อยละของอิพอกไซด์ 
โดยปริมำณร้อยละที่เลือกใช้ได้แก่ ร้อยละ25 และ 50ของอิพอกไซด์  (ENR25 และ ENR50ตำมล ำดับ) น ้ำยำงจะถูกเทลงใน
จำนและเติมเมทำนอลจนกว่ำยำง ENR จะจับเป็นก้อนเพื่อหยุดปฏิกิริยำ 

4. น ำยำงที่ได้รับมำล้ำงและแช่ในน ้ำกลั่นเป็นเวลำ 2 วัน เพื่อขจัดสำรเคมีที่เหลืออยู่ จำกนั้นน ำยำงไปตำกในเตำอบแห้งที่อุณหภมูิ 
45 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 2 วัน 

5. วิเครำะห์ปริมำณร้อยละของอิพอกไซด์ โดย 1H-NMR โดยใช้สูตรต่อไปนี้ [1] 

Epoxide content (%) =
I2.70

I2.70+I5.14
×100  

  โดย  A2.7 คือพ้ืนท่ีใต้พีคที่สัญญำณ 2.7 ppm  
A5.14 คือพ้ืนท่ีใต้พีคที่สัญญำณ 5.14 ppm 

 
การศึกษาสัดส่วนระหว่าง ENR และ ละลายเอทิลอะซิเตต 

ศึกษำสมบัติกำรละลำยและสัดส่วนของตัวอย่ำง ENR แต่ละตัวอย่ำงในตัวท ำละลำยเอทิลอะซิเตตเพื่อหำควำมเข้มข้นที่
เหมำะสมของสำรละลำยยำง ENR ในตัวท ำละลำยเอทิลอะซิเตต ได้แก่ ควำมเข้มข้น 2.50 5.00 6.67 และ 10 % (w/v) ตำมล ำดับ
พบว่ำมีเพียง ENR25 และ 50 ที่สำมำรถละลำยได้ดี ดังรูปที่1A และพบว่ำอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมระหว่ำงยำง ENR และเอทิลอะซิเตต คือ 
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ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยำงธรรมชำติซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น และแตกต่ำงจำกยำงสังเครำะห์ที่ผลิตจำก
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี เช่น สมบัติเชิงควำมร้อน ต้ำนทำนกำรยืดหยุ่นและกำรฉีกขำด กำรสังเครำะห์ฟิล์มปิดแผลจำกยำงธรรมชำติ เพื่อ
น ำไปใช้ปิดบำดแผลนั้นมีกำรวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง จึงมีกำรปรับปรุงคุณภำพของน ้ำยำงโดยน ำโปรตีนออกด้วยเอนไซม์หรือเปลี่ยนหมู่
ฟังก์ชันเพื่อลดอำกำรแพ้ที่อำจเกิดขึ้น[5] ในปัจจุบันฟิล์มปิดแผลชนิดเหลวมีกำรผลิตออกมำจ ำหน่ำยเพื่อใช้ทดแทนฟิล์มปิดแผลแบบ
ดั้งเดิมทีม่ีข้อจ ำกัดบำงประกำรเช่น ควำมสะดวกในกำรใช้งำน กำรยึดเกำะกับผิวหนังของมนุษย์เพื่อป้องกันน ้ำและเชื้อโรคเข้ำสู่บำดแผล
ได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำแผ่นปิดแผลชนิดเหลวจำกยำงธรรมชำติอิพอกไซด์และศึกษำฤทธิ์ต้ำนเช้ือแบคทีเรีย 
โดยกำรปรับปรุงยำงธรรมชำติให้มีสมบัติที่เหมำะสมเพื่อเตรียมเป็นแผ่นปิดแผลชนิดเหลว เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุทำงเลือกทำง
กำรแพทย์ และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับน ้ำยำงธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

วิธีการวิจัย 

การสังเคราะหย์างธรรมชาติอิพอกไซด์  
1. เจือจำงน ้ำยำงข้นผลิตโดยบริษัทวงศ์บัณฑิต จ ำกัด ประเทศไทย ให้ได้เปอร์เซ็นต์ของยำงแห้งเท่ำกับ 20 ที่ควำมเข้มข้น 1.7 

โมลต่อลิตร (น ้ำยำงข้น 192.67 กรัม  ละลำยในน ้ำ 385.34 กรัม (ก่อนผสมแบ่งน ้ำจ ำนวน 100 มิลลิลิตร เพื่อเจือจำงกรดใน
ขั้นตอนต่อไป) จำกนั้นน ำน ้ำยำงท่ีเจือจำงแล้วใส่ลงในถังปฏิกรณ์ กวนไล่แอมโมเนียในถังปฏิกรณ์เป็นเวลำ 10 นำทีหรือจนกว่ำ
จะหมด และหยดสำรละลำยเทอริก N30 ควำมเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (13 กรัม) ให้หมดภำยในระยะเวลำ 30 นำที 

2. เตรียมกรดฟอร์มิก 44.04 กรัม และสำรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 176.8 กรัม ที่เจือจำงด้ วยน ้ำแบ่งมำจำกข้อ 1 อย่ำงละ       
50 มิลลิลิตร และหยดลงในถังปฏิกรณ์พร้อมกันภำยในเวลำ 30 นำที จำกนั้นเพิ่มอุณหภูมิในกำรเกิดปฏิกิริยำเป็น 50       
องศำเซลเซียส ซึ่งในกำรกำรสังเครำะห์จะใช้เวลำที่แตกต่ำงกัน โดยเวลำในกำรสังเครำะห์จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์โมลของยำง    
อิพอกไซด์  

3. ปฏิกิริยำระหว่ำงกรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะท ำให้เกิดกรดสมรรถนะสูงซึ่งท ำปฏิกิริยำกับพันธะคู่ของโมเลกุล
ยำงธรรมชำติและส่งผลให้กลุ่มฟังก์ชันอิพอกไซด์ เกิด ซึ่งระยะเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำมีผลต่อปริมำณร้อยละของอิพอกไซด์ 
โดยปริมำณร้อยละที่เลือกใช้ได้แก่ ร้อยละ25 และ 50ของอิพอกไซด์  (ENR25 และ ENR50ตำมล ำดับ) น ้ำยำงจะถูกเทลงใน
จำนและเติมเมทำนอลจนกว่ำยำง ENR จะจับเป็นก้อนเพื่อหยุดปฏิกิริยำ 

4. น ำยำงที่ได้รับมำล้ำงและแช่ในน ้ำกลั่นเป็นเวลำ 2 วัน เพื่อขจัดสำรเคมีที่เหลืออยู่ จำกนั้นน ำยำงไปตำกในเตำอบแห้งที่อุณหภมูิ 
45 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 2 วัน 

5. วิเครำะห์ปริมำณร้อยละของอิพอกไซด์ โดย 1H-NMR โดยใช้สูตรต่อไปนี้ [1] 

Epoxide content (%) =
I2.70

I2.70+I5.14
×100  

  โดย  A2.7 คือพ้ืนท่ีใต้พีคที่สัญญำณ 2.7 ppm  
A5.14 คือพ้ืนท่ีใต้พีคที่สัญญำณ 5.14 ppm 

 
การศึกษาสัดส่วนระหว่าง ENR และ ละลายเอทิลอะซิเตต 

ศึกษำสมบัติกำรละลำยและสัดส่วนของตัวอย่ำง ENR แต่ละตัวอย่ำงในตัวท ำละลำยเอทิลอะซิเตตเพื่อหำควำมเข้มข้นที่
เหมำะสมของสำรละลำยยำง ENR ในตัวท ำละลำยเอทิลอะซิเตต ได้แก่ ควำมเข้มข้น 2.50 5.00 6.67 และ 10 % (w/v) ตำมล ำดับ
พบว่ำมีเพียง ENR25 และ 50 ที่สำมำรถละลำยได้ดี ดังรูปที่1A และพบว่ำอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมระหว่ำงยำง ENR และเอทิลอะซิเตต คือ 

6.67% (w/v) ดังรูปที่1B เนื่องอัตรำส่วน 2.5 และ 5% ลักษณะของสำรละลำยเหนียวหนืดไม่สำมำรถใช้งำนได้ ส่วนที่อัตรำส่วน 10% 
เหลวเกินไปไม่เหมำะสมกับจุดประสงค์กำรใช้งำน  

 

  
รูปที่ 1 (A) ลักษณะทำงกำยภำพของยำงENR และ (B) ลักษณะเจลปิดแผลควำมเข้มข้น 6.67% (w/v) 

 
การเตรียมแผ่นปิดแผลชนิดเหลวผสมยาปฏิชีวนะ [3] 

น ำสำรละลำยยำง ENR ในตัวท ำละลำยเอทิลอะซิเตต ที่เหมำะสม มำผสมกับยำปฏิชีวนะ chloramphenicol โดยศึกษำควำม
เข้มข้นของยำปฏิชีวนะ chloramphenicol ที ่0.5 0.25 0.167 และ 0.125 % (w/v) เพื่อออกสูตรที่เหมำะสม 
 
การศึกษาสมบัติในการต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion [1] 

1. ระบุต ำแหน่งของแต่ละสำรตัวอย่ำง และสำรควบคุม  (control) บริเวณด้ำนล่ำงของแผ่นดิสก์กวำดสำรแขวนลอยของ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ลงบนพื้นผิวของอำหำรเลี ้ยงเชื ้อชนิดวุ้น Mueller Hinton (MHA) 
อย่ำงทั่วถึง 

2. ปิเปต 50 ไมโครลิตร ของสำรละลำย ENR ที่ผสมยำปฏิชีวนะที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ (Sample) และสำรละลำยยำปฏิชีวนะ
(positive control) ปล่อยลงบนแผ่นดิสก์กระดำษ (paper disk) และ แผ่นดิสก์กระดำษเปล่ำ (negative control) แล้ววำง
ลงบนอำหำรเลี้ยงเช้ือดังรูปที่ 2 

3. น ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส ในตู้บ่มเป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง วัดขนำดโซนยับยั้ง และบันทึกผล 
 

 
รูปที่ 2 ต ำแหน่งของแต่ละตัวอย่ำงในกำรทดสอบ Disk diffusion 

 
การทดสอบสมบัติการบวมตัวของแผ่นปิดแผล [5] 

หยดสำรละลำยยำง ENR ปริมำตร 1 มิลลิลิตร รอให้แห้งและไปแช่ในสำรละลำยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 (Phosphate 
Buffered Saline ;PBS) ปริมำตร 5 มิลลิตร และน ้ำปรำศจำกไอออน (DI water) ในปริมำตรที่เท่ำกัน ที่อุณหภูมิห้อง ครบเวลำที่
ก ำหนดน ำมำชั่งน ้ำหนัก โดยน ้ำหนักของกลุ่มตัวอย่ำงจะบันทึกในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน และเปรียบเทียบกับน ้ำหนักเริ่มต้น ค ำนวณ
น ้ำหนักที่เพ่ิมขึ้นแล้วดังสูตร 
 

ENR 25 ENR 15 ENR 10 ENR 50 A B 
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% Swelling ratio = (wt-w0

w0
) ×100 

  Wt คือน ้ำหนักของแผ่นปิดแผล ณ เวลำต่ำงๆ และ W0 คือน ้ำหนักของฟิล์มก่อนทดสอบ 
 
การศึกษาระยะเวลาการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์ม 
 น ำกระจกสไลด์เข้ำไปอบที่ตู้อบลมร้อนให้ได้อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส เพื่อจ ำลองอุณหภูมิร่ำงกำยมนุษย์ และ ปิเปต
สำรละลำยยำง ENR 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนกระจกสไลด์ น ำเข้ำตู้อบ และบันทึกผล ณ เวลำต่ำงๆ จนสำรละลำยยำงแห้งเป็นฟิล์ม 
 
การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ [2][4] 
 วิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) 

1. น ำสำรละลำยยำงENR สำรละลำยยำปฏิชีวนะ และสำรละลำยยำงENRผสมยำปฏิชีวนะ ไปวิเครำะห์ด้วยเครื่อง FTIR 
โหมด Attenuated Total Reflectance (ATR) ทีเ่ลขคลื่น 400-4000 ซม.-1   

2. น ำแถบกำรดูดกลืนท่ีปรำกฏทั้งหมดมำเปรียบเทียบกันเพื่อยืนยันควำมเข้ำกันได้ของฟิล์ม ENR และยำปฏิชีวนะ 
 
การศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

ขึ้นรูปแผ่นปิดแผลชนิดเหลวบนกระจกสไลด์และน ำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 80 เท่ำ สังเกตและบันทกึผล 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การเตรียมตัวอย่างยาง ENR ที่เปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ 
 ปริมำณหมู่อิพอกไซด์หำได้จำกควำมสัมพันธ์จำกกำรเปลี่ยนพันธะคู่ในยำง (I5.14) เป็นหมู่อิพอกไซด์ (I2.70) โดยใช้สมกำรข้ำงต้น 
ซึ่งสำมำรถค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์โมลที่ได้จำกอิพอกไซด์ในกำรสังเครำะห์เท่ำกับ 10 15 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และกำร
ปรำกฏสัญญำณตรงต ำแหน่ง chemical shift ที่ 2.70 ppm และผลจำกกำรทดลอง FTIR ที่แสดงในรูปที่3 ที่ให้ควำมเข้มสัญญำณที่
แถบกำรสั่นประมำณ 871 ซม-1 ที่เข้มขึ้น เป็นกำรยืนยันถึงกำรเกิดหมู่อิพอกไซด์อย่ำงสมบูรณ์ในสำยโซ่ยำงนั่นเอง 

 
รูปที่3 ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์ 1H-NMR ของตัวอย่ำงยำงอิพ็อกไซด์ที่มีหมู่อิพ็อกไซด์ที่ปริมำณ ENR15 

 
ฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion 
 เตรียมสำรละลำย ENR25 ที่ผสมยำปฏิชีวนะโดยให้มีควำมเข้มข้นของยำปฏิชีวนะเท่ำกับ 0.5 0.25 0.167 และ 0.125 % 
(w/v) น  ำไปทดสอบฤทธิ์ต ้ำนจ ุลช ีพ  Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ด ้วยว ิธ ี  Disk diffusion พบว ่ำ ENR25 ท ี ่ มี  

chloramphenicol 0.5 0.25 0.167 และ 0.125 % (w/v) มีโซนยับยั้ง 28 26 24 และ 21 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับตัว     
ยาปฏิชีวนะ chloramphenicol ที่มีโซนยับยั้ง 30 28 25 และ 22 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ดังนั ้น ENR25 ที่มี chloramphenicol 
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% Swelling ratio = (wt-w0

w0
) ×100 

  Wt คือน ้ำหนักของแผ่นปิดแผล ณ เวลำต่ำงๆ และ W0 คือน ้ำหนักของฟิล์มก่อนทดสอบ 
 
การศึกษาระยะเวลาการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์ม 
 น ำกระจกสไลด์เข้ำไปอบที่ตู้อบลมร้อนให้ได้อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส เพื่อจ ำลองอุณหภูมิร่ำงกำยมนุษย์ และ ปิเปต
สำรละลำยยำง ENR 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนกระจกสไลด์ น ำเข้ำตู้อบ และบันทึกผล ณ เวลำต่ำงๆ จนสำรละลำยยำงแห้งเป็นฟิล์ม 
 
การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ [2][4] 
 วิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) 

1. น ำสำรละลำยยำงENR สำรละลำยยำปฏิชีวนะ และสำรละลำยยำงENRผสมยำปฏิชีวนะ ไปวิเครำะห์ด้วยเครื่อง FTIR 
โหมด Attenuated Total Reflectance (ATR) ทีเ่ลขคลื่น 400-4000 ซม.-1   

2. น ำแถบกำรดูดกลืนท่ีปรำกฏทั้งหมดมำเปรียบเทียบกันเพื่อยืนยันควำมเข้ำกันได้ของฟิล์ม ENR และยำปฏิชีวนะ 
 
การศึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

ขึ้นรูปแผ่นปิดแผลชนิดเหลวบนกระจกสไลด์และน ำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 80 เท่ำ สังเกตและบันทกึผล 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การเตรียมตัวอย่างยาง ENR ที่เปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ 
 ปริมำณหมู่อิพอกไซด์หำได้จำกควำมสัมพันธ์จำกกำรเปลี่ยนพันธะคู่ในยำง (I5.14) เป็นหมู่อิพอกไซด์ (I2.70) โดยใช้สมกำรข้ำงต้น 
ซึ่งสำมำรถค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์โมลที่ได้จำกอิพอกไซด์ในกำรสังเครำะห์เท่ำกับ 10 15 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และกำร
ปรำกฏสัญญำณตรงต ำแหน่ง chemical shift ที่ 2.70 ppm และผลจำกกำรทดลอง FTIR ที่แสดงในรูปที่3 ที่ให้ควำมเข้มสัญญำณที่
แถบกำรสั่นประมำณ 871 ซม-1 ที่เข้มขึ้น เป็นกำรยืนยันถึงกำรเกิดหมู่อิพอกไซด์อย่ำงสมบูรณ์ในสำยโซ่ยำงนั่นเอง 

 
รูปที่3 ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์ 1H-NMR ของตัวอย่ำงยำงอิพ็อกไซด์ที่มีหมู่อิพ็อกไซด์ที่ปริมำณ ENR15 

 
ฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion 
 เตรียมสำรละลำย ENR25 ที่ผสมยำปฏิชีวนะโดยให้มีควำมเข้มข้นของยำปฏิชีวนะเท่ำกับ 0.5 0.25 0.167 และ 0.125 % 
(w/v) น  ำไปทดสอบฤทธิ์ต ้ำนจ ุลช ีพ  Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ด ้วยว ิธ ี  Disk diffusion พบว ่ำ ENR25 ท ี ่มี  
chloramphenicol 0.5 0.25 0.167 และ 0.125 % (w/v) มีโซนยับยั้ง 28 26 24 และ 21 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับตัว     
ยาปฏิชีวนะ chloramphenicol ที่มีโซนยับยั้ง 30 28 25 และ 22 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ ดังนั ้น ENR25 ที่มี chloramphenicol 

สำมำรถต้ำนเช้ือได้ดี แต่จะมีฤทธิ์แปรผันตำมควำมเข้มข้นของยำ chloramphenicol  ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มี chloramphenicol ควำม
เข้มข้น 0.125 % (w/v) เป็นควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสมที่สุดเนื่องจำกฤทธิ์ต้ำนจุลชีพท่ียอมรับได้ ดังรูปที่ 4 และ ตารางที่ 1 

 
รูปที่ 4 ลักษณะโซนยับยั้งของ ENR25 ที่มี chloramphenicol ควำมเข้มขน้  

A) 0.5, B) 0.25, C) 0.167 และ D) 0.125 % (w/v) 
 
ตารางที่ 1 แสดงโซนยับยั้งของผลติภัณฑ์ทีม่ี chloramphenicol ควำมเข้มข้นต่ำง ๆ 

Sample  No. Antibiotic  % (w/v) 
Inhibitory Zone of 

Sample (mm) 
Inhibitory Zone of 
Control (+) (mm) 

1 0.500 28±1.15 30 
2 0.250            26±0 28 
3 0.167            24±0.58 25 
4 0.125            21±0 22 

 
สมบัติการบวมตัวของแผ่นฟิล์มปิดแผล 
 กรำฟแสดงอัตรำกำรบวมตัวของแผ่นของฟิล์ม แสดงถึงกำรดูดซับที่ดีของฟิล์ม ENR ซึ่งแปรผันตำมเวลำที่เพิ่มขึ้นโดยอัตรำกำร
บวมตัวในน ้ำปรำศจำกไอออนนั้นสูงกว่ำในสำรละลำย PBS ที่เวลำ 6-12 ชั่วโมง และอัตรำกำรบวมตัวสูงสุดของกำรทดสอบที่เวลำ 24 
ชั่วโมง คือ 60 % เมื่อพิจำรณำจำกชนิดของฟิล์มพบว่ำ ENR50 มีอัตรำกำรบวมตัวในสำรละลำย PBS ซึ่งเปรียบได้กับสำรคัดหลั่งของ
ร่ำงกำยที่สูงกว่ำ ENR25 ในทำงกลับกัน ENR25 มีกำรบวมตัวในของเหลวน ้ำปรำศจำกไอออนที่ต ่ำกว่ำ ENR50 ซึ่งบ่งช้ีถึงคุณสมบัติกำร
ป้องกันควำมชื้นของฟิล์ม ดังรูปที5่ และที่เวลำ 24 ช่ัวโมงแผ่นฟิล์มยังยึดเกำะกับวัสดุได้ดีแต่ก็สำมำรถแกะลอกได้ง่ำย 
 

 
รูปที่ 5 กรำฟร้อยละกำรบวมตัวแผ่นฟิล์มปดิแผลที่แช่ในของเหลวน ้ำปรำศจำกไอออนและ PBS ที่ระยะเวลำ 6 12 และ 24ช่ัวโมง 
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ลักษณะสัณฐานวิทยา 
จำกกำรศึกษำทำงสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์ม ENR25 และ 50 ด้วยกล้องจุลทรรศ์ใช้แสงแบบสเตอริโอก ำลังขยำย 80 เท่ำ   

พบชิ้นส่วนยำงENR บำงส่วนที่ไม่ละลำยกระจำยตัวอยู่แผ่นฟิล์ม และไม่พบรูพรุนบนพื้นผิวฟิล์มแสดงให้เห็นว่ำฟิล์มดังกล่ำว สำมำรถ
ป้องกันสิ่งสกปรก เช้ือโรคและสำรอื่นๆ จำกภำยนอกไม่ให้เข้ำสู่บำดแผลดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงลักษณะสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์ม (A)ENR25  และ (B)ENR50  

 
การศึกษาระยะเวลาการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์ม 
 ลักษณะของกำรก่อตัวของแผ่นฟิล์ม  ENR บนกระจกสไลด์ เมื่อเวลำผ่ำนไป 120 วินำทีฟิล์มสำมำรถคงตัวเป็นแผ่นมีควำมบำง
น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร สำมำรถดึงหรือลอกเป็นแผ่นได้ดังตารางที่2 
 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นลักษณะของกำรก่อตัวของแผ่นฟิล์มENR บนกระจกสไลด์ ณ เวลำต่ำงๆ 

 
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี ด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry  

จำก FTIR  สเปกตรัมของ ENR25 พบว่ำพันธะคู่ของยำง (=C-H) ปรำกฏขึ้นที่เลขคลื่น 834 ซม.-1 กลุ่มอิพอกไซด์ (C-O-C) ปรำกฏ
ที่เลขคลื่น 871 ซม.-1 จำก FTIR สเปกตรัมของยำปฏิชีวนะ chloramphenicol พบ หมู่ฟังก์ชันเอไมด์ (NH) คำร์บอนิล (C=O) และวง
เบนซีน (CH) ปรำกฏที่เลขคลื่น 1562.99 1683.01 และ 3079.35 ซม.-1 ตำมล ำดับ  ดังรูปที่ 7A  

 ในส่วน  ENR50 จะพบสัญญำณที่ชัดเจนกว่ำ ENR25 ตรงต ำแหน่งเลขคลื่น 871 ซม.-1 (กลุ่มอิพอกไซด์ , C-O-C) เนื่องจำกมี
เปอร์เซ็นต์ของอิพอกไซด์ ที่สูงกว่ำดังรูปที่ 7B 
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time (sec) 
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ลักษณะสัณฐานวิทยา 
จำกกำรศึกษำทำงสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์ม ENR25 และ 50 ด้วยกล้องจุลทรรศ์ใช้แสงแบบสเตอริโอก ำลังขยำย 80 เท่ำ   

พบชิ้นส่วนยำงENR บำงส่วนที่ไม่ละลำยกระจำยตัวอยู่แผ่นฟิล์ม และไม่พบรูพรุนบนพื้นผิวฟิล์มแสดงให้เห็นว่ำฟิล์มดังกล่ำว สำมำรถ
ป้องกันสิ่งสกปรก เช้ือโรคและสำรอื่นๆ จำกภำยนอกไม่ให้เข้ำสู่บำดแผลดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงลักษณะสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์ม (A)ENR25  และ (B)ENR50  

 
การศึกษาระยะเวลาการขึ้นรูปของแผ่นฟิล์ม 
 ลักษณะของกำรก่อตัวของแผ่นฟิล์ม  ENR บนกระจกสไลด์ เมื่อเวลำผ่ำนไป 120 วินำทีฟิล์มสำมำรถคงตัวเป็นแผ่นมีควำมบำง
น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร สำมำรถดึงหรือลอกเป็นแผ่นได้ดังตารางที่2 
 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นลักษณะของกำรก่อตัวของแผ่นฟิล์มENR บนกระจกสไลด์ ณ เวลำต่ำงๆ 

 
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี ด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry  

จำก FTIR  สเปกตรัมของ ENR25 พบว่ำพันธะคู่ของยำง (=C-H) ปรำกฏขึ้นทีเ่ลขคลื่น 834 ซม.-1 กลุ่มอิพอกไซด์ (C-O-C) ปรำกฏ
ที่เลขคลื่น 871 ซม.-1 จำก FTIR สเปกตรัมของยำปฏิชีวนะ chloramphenicol พบ หมู่ฟังก์ชันเอไมด์ (NH) คำร์บอนิล (C=O) และวง
เบนซีน (CH) ปรำกฏที่เลขคลื่น 1562.99 1683.01 และ 3079.35 ซม.-1 ตำมล ำดับ  ดังรูปที่ 7A  

 ในส่วน  ENR50 จะพบสัญญำณที่ชัดเจนกว่ำ ENR25 ตรงต ำแหน่งเลขคลื่น 871 ซม.-1 (กลุ่มอิพอกไซด์ , C-O-C) เนื่องจำกมี
เปอร์เซ็นต์ของอิพอกไซด์ ที่สูงกว่ำดังรูปที่ 7B 
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time (sec) 
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รูปที่ 7 (A)FITR สเปกตรัมของ ENR25, ENR25 ที่ม ีchloramphenicol และ chloramphenicol 

(B) FITR สเปกตรัมของ ENR50, ENR50 ที่ม ีchloramphenicol และ chloramphenicol 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ยำง ENR25 และ ENR50 สำมำรถน ำมำเตร ียมเป ็นแผ ่นป ิดแผลชนิดของเหลว  โดยใช ้  ENR : เอท ิลอะซ ิ เตต  : 
chloramphenicol ในอัตรำส่วน 1 กรัม : 14 มิลลิลิตร : 18.75 มิลลิกรัม ตำมล ำดับ โดยผลิตภัณฑ์ปริมำตร 0.1 มิลลิลิตร ใช้เวลำใน
กำรก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์ม 120 วินำที สำมำรถลอกเป็นแผ่นได้ แผ่นฟิล์มที่เตรียมได้มีฤทธิ์ต้ำนจุลชีพต่อเชื้อ Staphylococcus aureus 
แสดงให้เห็นว่ำแผ่นฟิล์มสำมำรถปลดปล่อยยำออกมำได้ซึ ่งสอดคล้องกับสเปกตรัม FTIR ของยำง ENR และ chloramphenicol 
ทำงด้ำนสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์มีอัตรำกำรบวมตัวเฉลี่ยร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถดูดซับของเหลวหรือสำรคัดหลั่งไดด้ีมำก
และตัวฟิล์มยังสำมำรถยึดเกำะกับวัสดุแต่ก็สำมำรถแกะลอกได้ง่ำยเช่นกัน ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์มจำกกล้องจุลทรรศ์ไม่
พบรูพรุนส่งผลดีในด้ำนกำรป้องกันเชื้อโรคจำกภำยนอกเข้ำสู ่บำดแผล จำกสมบัติดังกล่ำวแผ่นปิดแผลชนิดเหลวนี้ สำมำรถน ำไป
ประยุกต์เป็นวัสดุทำงเลือกทำงกำรแพทย์ได้ 
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่ผลิตจากราเอนโดไฟท์ sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู 
 

วรรณฤดี หิรญัรัตน์1* อัษฎาวุธ หิรญัรัตน์2 และ พฤทฐิภร ศุภพล3   
 
 

บทคัดย่อ 
sydoxanthone A (1) และ 13-O-acetylsydowinin B (2) แยกได้จากสารสกัดหยาบเมทานอลของราเอนโดไฟท์ 

sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหนูด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างน้ำและเมทานอล 
โครงสร้างของสารที่แยกได้ยืนยันด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่แยกได้ถูกทดสอบด้วยวิธี DPPH 
assay โดยใช้ butylated hydroxytoluene (BHT) เป็นสารควบคุมแบบบวก ผลการทดลองพบว่า สาร 1 และ สาร 2 แสดง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในระดับปานกลาง ด้วยค่า 50% Inhibitory Concentration (IC50) เท่ากับ 39.74 และ 45.28 mg/mL 
ตามลำดับ 

 

                    
                   1                                                                              2 
 
 

คำสำคัญ: ราเอนโดไฟท์ จอกหูหนู ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่ผลิตจากราเอนโดไฟท์ sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู 
 

วรรณฤดี หิรญัรัตน์1* อัษฎาวุธ หิรญัรัตน์2 และ พฤทฐิภร ศุภพล3   
 
 

บทคัดย่อ 
sydoxanthone A (1) และ 13-O-acetylsydowinin B (2) แยกได้จากสารสกัดหยาบเมทานอลของราเอนโดไฟท์ 

sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหนูด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างน้ำและเมทานอล 
โครงสร้างของสารที่แยกได้ยืนยันด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่แยกได้ถูกทดสอบด้วยวิธี DPPH 
assay โดยใช้ butylated hydroxytoluene (BHT) เป็นสารควบคุมแบบบวก ผลการทดลองพบว่า สาร 1 และ สาร 2 แสดง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในระดับปานกลาง ด้วยค่า 50% Inhibitory Concentration (IC50) เท่ากับ 39.74 และ 45.28 mg/mL 
ตามลำดับ 
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Antioxidant Activity Produced by sal3., an Endophytic Fungus Isolated from  
Salvinia cucullata, Roxb. Ex Bory Leaves 

 
Abstract 

 
Wanrudee Hiranrat1*, Asadhawut Hiranrat2 and Preuttiporn Supaphon3  

 
sydoxanthone A (1)  and 13-O-acetylsydowinin B (2)   were isolated from the methanol extract of 

the unidentified endophytic fungus strain sal3, which was isolated from Salvinia cucullata, Roxb. Ex Bory 
leaves. The constituents were isolated and purified by preparative reversed-phase HPLC using linear gradient 
of water and methanol. Structures of the isolated compounds were determined by analysis of spectroscopic 
data. Antioxidant activity of the isolated compounds was assessed by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
radical bioassay, using butylated hydroxytoluene (BHT) as a positive control. Compounds 1 and 2 possessed 
moderate antioxidant activity with the 50% Inhibitory Concentration (IC50) value of 39.74 and 45.28 mg/mL, 
respectively. 

 

                    
 
            1                                                                     2 

 
 

Keywords: Endophytic Fungus, Salvinia cucullata, Roxb. Ex Bory, Antioxidant 
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บทนำ  
 
ราเอนโดไฟท์เป็นแหล่งธรรมชาติทีส่ามารถผลิตสารที่มีโครงสร้างหลากหลาย และสารที่แยกได้แสดงฤทธ์ิทางชีวภาพ

ได้หลายชนิด ราเอนโดไฟท์พบได้ในพืชหลายชนิด สามารถผลิตสารที่ออกฤทธ์ิได้หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านไวรัส [1] ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน [2] ต้านจุลินทรีย์ [3] ฤทธิต์้านการอักเสบ [4] และฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ [5] ราเอนโดไฟท์ sal3 เป็นราเอนโดไฟท์ 
Fusarium sp. ซึ่งราเอนโดไฟท์  Fusarium sp. ที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ มีรายงานวิจัยว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่แสดงฤทธิ์
ทางชีวภาพหลากหลาย เช่น สารประเภทอนุพันธ์ของแนฟทาควิโนน และ เอซา-แอนทราควิโนน ซึ่งแสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ 
และฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ [6] อนุพันธ์ของไพโรน และ แนฟทาควิโนน [7] อนุพันธ์ของไอโซโครมาโนน [8] เททระไซคลิกไตร
เทอร์พีนอยด์ และ อินเทกราไซด์ [9-10] รายงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสารองค์ประกอบจากราเอนโดไฟท์   sal3 ที่แยกได้จากใบ
จอกหูหนู (Salvinia cucullata, Roxb. Ex Bory) พบว่าสามารถแยกสารได้ 2 สาร คือ sydoxanthone A (1) และ 13-O-
acetylsydowinin B (2) โครงสร้างของสารบริสุทธ์ิยืนยันโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีของสารที่เคย
รายงานโครงสร้างแล้วพบว่า สาร 1 และ สาร 2 แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในระดับปานกลาง ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 39.74 และ 
45.28 mg/mL ตามลำดับ 

 
วิธีดำเนินการ  

1. การแยกราเอนโดไฟท์ 
 เก็บใบจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. & Bory) จากทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง แยกราเอนโดไฟท์โดยล้างใบ
จอกหูหนูด้วยสบู่และน้ำประปา ตามด้วยแช่ใน 95 % เอทานอลเป็นเวลา 30 นาที และตามด้วยสารละลาย 5 % โซเดียม     
ไฮโปคลอไรต์ 5 นาที หลังจากนั้นชะด้วยน้ำกลั่น 5 นาที นำใบมาตัดเป็นชิ้นวางในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato 
Dextrose Agar (PDA) เมื่อเช้ือเจริญเติบโต คัดแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิและนำไปใส่ในจานเพาะเช้ืออีกใบ  
2. การเพาะเลี้ยงและการจัดจำแนกราเอนโดไฟท์โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา  

นำราเอนโดไฟท์ท่ีแยกได้เพาะเลี้ยงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นจัดจำแนกโดย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Macroscopic Morphological Characteristics และ Microscopic Morphological Characteristics) 
โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าและเขี่ยเส้นใยมาย้อมด้วยสี lactophenol cotton blue บันทึกลักษณะของโคโลนี ขนาด รูปร่าง สี
ของเส้นใย การมีผนังกั้น และโครงสร้างสืบพันธุ์ พบว่าเช้ือราเอนโดไฟท์ ไอโซเลท sal3 เจริญได้เร็วบนอาหาร PDA โคโลนีมีสีขาว 
และแบนเรียบ พบลักษณะของโคนิเดียมีขนาดใหญ่ โค้งงอ คล้ายพระจันทร์เสี้ยว ปลายมน เส้นใยไม่มีสี  
3. การหมักและการสกัดเชื้อ 

นำราเอนโดไฟท์ sal3 ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 1 ลิตรที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด potato dextrose broth (PDB) และ
บ่มที่อุณหภูมิห้อง 21 วัน หลังจากนั้นนำเชื้อที่อยู่ในขวดรูปชมพู่มากรองเพื่อแยกเส้นใยเช้ือราออกจากน้ำเลี้ยงเชื้อ นำส่วนเส้น
ใยเช้ือรามาสกัดด้วยเอทิลอะซิเตด นำสารสกัดเอทิลอะซิเตดมาระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ได้สาร
สกัดเอทิลอะซิเตตของเส้นใยเช้ือรา ให้รหัสเป็น CE  
4. การแยกสารบริสุทธิ์ 
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ได้หลายชนิด ราเอนโดไฟท์พบได้ในพืชหลายชนิด สามารถผลิตสารที่ออกฤทธ์ิได้หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านไวรัส [1] ฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน [2] ต้านจุลินทรีย์ [3] ฤทธิต์้านการอักเสบ [4] และฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ [5] ราเอนโดไฟท์ sal3 เป็นราเอนโดไฟท์ 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Macroscopic Morphological Characteristics และ Microscopic Morphological Characteristics) 
โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าและเขี่ยเส้นใยมาย้อมด้วยสี lactophenol cotton blue บันทึกลักษณะของโคโลนี ขนาด รูปร่าง สี
ของเส้นใย การมีผนังกั้น และโครงสร้างสืบพันธุ์ พบว่าเช้ือราเอนโดไฟท์ ไอโซเลท sal3 เจริญได้เร็วบนอาหาร PDA โคโลนีมีสีขาว 
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3. การหมักและการสกัดเชื้อ 

นำราเอนโดไฟท์ sal3 ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 1 ลิตรที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด potato dextrose broth (PDB) และ
บ่มที่อุณหภูมิห้อง 21 วัน หลังจากนั้นนำเชื้อที่อยู่ในขวดรูปชมพู่มากรองเพื่อแยกเส้นใยเช้ือราออกจากน้ำเลี้ยงเชื้อ นำส่วนเส้น
ใยเช้ือรามาสกัดด้วยเอทิลอะซิเตด นำสารสกัดเอทิลอะซิเตดมาระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ได้สาร
สกัดเอทิลอะซิเตตของเส้นใยเช้ือรา ให้รหัสเป็น CE  
4. การแยกสารบริสุทธิ์ 

นำสารสกัด CE ลักษณะของหนืดสีน้ำตาลเข้ม น้ำหนัก 0.73 กรัม มาแยกด้วยเทคนิค High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) ใช้คอลัมน์ชนิดรีเฟิร์สเฟส (RP 18) ใช้ตัวทำละลายระบบ gradient ระหว่างน้ำและ เมทานอลใช้
อัตราการไหล  4.50 mL/min แยกสารได้ทั้งหมด 6 ส่วน (CE1-CE6) นำส่วน CE3 มาแยกต่อด้วยเทคนิค โครมาโทกราฟีแบบ
แผ่นบาง (TLC) ใช้ตัวทำละลาย 2 % เมทานอลในไดคลอโรมีเทน ได้สาร 1 (20.5 มิลลิกรัม) นำส่วน CE6 มาแยกด้วยเทคนิค 
HPLC ใช้คอลัมน์ชนิดรีเฟิร์สเฟส (RP 18) ใช้ตัวทำละลายระบบ gradient ระหว่างน้ำ     เมทานอล และไดคลอโรมีเทน 
ใช้อัตราการไหล 4.50 mL/min ตามด้วยแยกด้วยเทคนิค TLC สามารถแยกสาร 2 (32.0 มิลลิกรัม) 
5. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่แยกได้ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay โดยใช้ BHT เป็นสารควบคมุ
แบบบวก โดยอาศยัหลักการทดสอบความสามารถในการกำจดัอนุมลูอิสระ DPPH• (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)  เตรียม
สารที่ทดสอบและสารควบคุมแบบบวก BHT ความเข้มข้นต่าง ๆ  นำตัวอย่างที่เตรียมไว้แต่ละความเข้มข้นดูดใส่ใน       96-
well microplates หลุมละ 10 ไมโครลติร แล้วเตมิ 0.002% w/v  DPPH หลุมละ 190  ไมโครลติร วางทิ้งไว้ในท่ีมืดที่
อุณหภูมหิ้อง จากนั้นจึงนำไปวัดคา่การดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง microplate reader ที่ความยาวคลื่น 515   นาโนเมตร โดยใช้   
95% เอทานอลเป็น blank และสารละลาย DPPH เป็น control ในแต่ละความเข้มข้นทำซำ้ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยของค่าการ
ดูดกลืนแสง  นำค่าการดดูกลืนแสงที่ได้ไปคำนวณ % Radical Scavenging (ร้อยละการออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน) จากสูตร    

% Radical Scavenging = [(Acontrol – Asample)/ Acontrol]x100 

Acontrol  = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ ของสารละลาย DPPH 

Asample  = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ DPPH 

จากนั้นคำนวณค่าความเข้มข้นของสารที่ทดสอบทีส่ามารถต้านปฏิกริิยาออกซิเดชันได้ร้อยละ 50 (IC50) จากกราฟ
ระหว่างร้อยละการออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และความเข้มข้นของสารตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

 
1. ผลการสกัดและแยกสารบริสทุธิ์ 

ผลการศึกษาการสกัดเส้นใยเชื้อราด้วยตัวทำละลายเอทิลอะซิเตต พบว่าได้ร้อยละสารสกัดหยาบ CE เท่ากับ 10.52  
เมื่อนำสารสกัดหยาบ CE น้ำหนัก 0.73 กรัม ทำให้เป็นส่วนย่อยโดยใช้เทคนิค HPLC ได้ส่วนสกัดย่อยจำนวน 6 ส่วน (CE1-
CE6) นำส่วนย่อยที่สนใจมาทำบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบางและการตกผลึก ได้สารบริสุทธิ์จำนวน 2 สาร 
คือ 1 และ 2 เมื่อนำสารบริสุทธ์ิทั้ง 2 สารมาวิเคราะห์โครงสรา้งโดยพิจารณาจากข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกบั
โครงสร้างที่เคยมีรายงานโครงสร้างแล้ว ได้ผลดังนี ้

สาร 1 : UV(CH3OH) : lmax(loge) 389 (2.15), 275 (2.12), 165 (1.52) nm; FT-IR (ATR) lmax  3400, 1713, 
1682, 1154 cm-1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) d : 12.12 (1H, s, 8-OH), 7.85 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-3), 7.49 (1H, d, J 
= 8.5 Hz, H-4), 6.88 (1H, s, H-5); 6.75 (1H, s, H-7), 5.17 (2H, s, H-13), 4.18 (3H, s, H-11), 2.45 (3H, s, H-12), 2.15 
(3H, s, H-15); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): d 182.5 (C-9), 172.4 (C-14), 167.5 (C-10), 164.2 (C-8), 154.9 (C-4b), 
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154.1(C-4a), 145.6 (C-6), 134.5 (C-1), 136.4 (C-3), 130.5 (C-2), 120.9 (C-4), 119.3 (C-9a), 109.3 (C-8a), 108.5 (C-7), 
104.8 (C-5), 64.8 (C-13), 51.2 (C-11), 20.9 (C-15), 20.1 (C-12) (สาร 1 คือ sydoxanthone A)  

สาร 2 : m.p. 186-187oC; UV(CH3OH) lmax(loge) 372 (2.15), 268 (2.12), 268 (2.12), 1.72 (1.52) nm; 
FT-IR (ATR) lmax  3361, 1711, 1673, 1161, 1161 cm-1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) d : 12.18 (1H, s, 8-OH), 7.50 (1H, 
d, J = 8.5 Hz, H-3), 7.58 (1H, d, J = 8.5 Hz,  H-4),  6.92 (1H, s, H-5), 6.71 (1H, s, H-7), 5.12 (2H, s, H-13); 2.11 
(3H, s, H-15); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): d 183.6 (C-9), 174.2 (C-13), 162.3 (C-8), 155.1(C-4b), 152.7(C-4a), 145.6 
(C-6), 133.2 (C-1), 135.8 (C-3), 131.9 (C-2), 121.8 (C-4), 117.3 (C-9a), 107.8 (C-8a), 107.5 (C-7), 103.6 (C-5), 65.4 
(C-10), 63.2 (C-12), 49.2 (C-11), 23.8 (C-14) (สาร 2 คือ 13-O-acetylsydowinin B)  
 จากข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับโครงสร้างที ่เคยมีรายงานโครงสร้างแล้ว พบว่าสาร 1 คือ  
sydoxanthone A และ สาร 2 คือ 13-O-acetylsydowinin B มีโครงสร้างดังแสดง 
                     

             
                                         1                                                        2 
 
2. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
     ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซเิดชันของ สาร 1 และ 2 ด้วยวิธี DPPH assay เมื่อสารต้านออกซิเดชันทำปฏิกิริยากบั       
อนุมูลอิสระ DPPH สีม่วงของสารละลาย DPPH จะจางลงหรือเปลี่ยนเป็นสีเหลือง การจางลงของสีม่วงของ DPPH ยิ่งจางลง
มากแสดงว่าสารที่ทดสอบแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชันไดด้ี ผลการทดสอบพบว่าสาร 1 และ 2 แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้     
ปานกลางด้วยค่า IC50 เท่ากับ 39.74 และ 45.28 mg/mL ตามลำดับ ในขณะที่ BHT ซึ่งเป็นสารควบคุมทางบวกแสดงฤทธ์ิ    
ต้านออกซิเดชันด้วยคา่ IC50 เท่ากบั 21.73 mg/mL 

สรุปผลการวิจัย  
เมื่อนำสารสกดัเอทิลอะซิเตตของเส้นใยเช้ือราเอนโดไฟท์ sal3 มาแยกให้บริสุทธ์ิ สามารถแยกสารบรสิุทธ์ิได้  2 สาร 

คือสาร 1 และสาร 2 เมื่อนำสารทั้ง 2 สาร ไปหาจุดหลอมเหลวและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิค UV, IR และ NMR เมื่อ
เปรียบเทยีบข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีและจดุหลอมเหลวกับข้อมูลทีเ่คยรายงานในงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าสาร 1 คือ 
sydoxanthon A [11] สาร 2 คือ 13-O-acetylsydownin B [12] ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันพบว่าสาร 1 และ 2 แสดง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้      ปานกลางด้วยค่า IC50 เท่ากับ 39.74 และ 45.28 mg/mL ตามลำดับ ในขณะที่ BHT ซึ่งเป็นสาร
ควบคุมทางบวกแสดงฤทธิ ์   ต้านออกซิเดชันด้วยค่า IC50 เท่ากับ 21.73 mg/mL 
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154.1(C-4a), 145.6 (C-6), 134.5 (C-1), 136.4 (C-3), 130.5 (C-2), 120.9 (C-4), 119.3 (C-9a), 109.3 (C-8a), 108.5 (C-7), 
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                                         1                                                        2 
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การวิเคราะห์ตะกั่วด้วยเทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ 
อภิญญา นวคณุ1,2* รุจิรา  รถา1 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว โดยตะกั่วในตัวอย่าง
น ้าท าปฏิกิริยากับไดไธโซนเกิดเปน็สารเชิงซ้อนสีชมพูของตะกั่วไดไธโซเนต และท าการสกัดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตสู่ช้ัน
ไดคลอโรมีเทนโดยการสกัดด้วยของเหลว หลังจากนั้นวัดคา่การดดูกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตในช่วง 400-700 
นาโนเมตร นอกจากน้ีได้ท าการศกึษาการน าไปใช้ได้วิธีอนุพันธ์ทางสเปกโตรโฟโตเมตรี 4 ประเภท ได้แก่ อนุพันธ์อันดับศูนย์
หลังการแก้ไขและก่อนการแก้ไข อนุพันธ์อันดับหนึ่งและอนุพันธ์อันดับสอง โดยเปรียบเทียบความนา่เช่ือถือของวิธีการ ได้แก่ 
ความเป็นเส้นตรง ขีดจ ากัดการตรวจวัด ขีดจ ากัดการหาปรมิาณ ความเที่ยงและความแม่น  นอกจากนี้ยังได้น าวิธีการที่เสนอ
ไปใช้ในการหาตะกั่วในน ้าผิวดินและน ้าทะเล 
 
ค าส าคัญ : สเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ ตะกั่ว  ไดไธโซน 
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Determination of Lead by Derivative Spectrophotometry 
Apinya Navakhun1,2* Rujira Ratha1 

 
Abstract 

In this research, the derivative spectrophotometry method was proposed for the determination of 
Lead. Lead in aqueous sample react with dithizone to form pink color of Lead-Dithizonate complex. The 
Lead-Dithizonate complex was extracted to dichloromethane phase by liquid liquid extraction. The UV-
visible absorption of the Lead-Dithizonate complex was monitored in the range of 400-700 nm. Moreover, 
4 types of derivative spectrophotometry methods including zero order derivative after correction and before 
correction, first order derivative and second order derivative were studied. The Comparison of the reliability 
of the derivative methods such as the linearity, limit of detection, limit of quantification, precision and 
accuracy were evaluated.  In addition, the proposed method was applied for determination of lead in 
surface water and seawater.  
 
 
Keywords : Derivative Spectrophotometry, Lead, Dithizone 
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บทน า 
ปัจจุบันปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน ้าจัดเป็นปัญหาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตะกั่วที่ได้น ามาใช้เป็นในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ต่างๆ ที่สามารถปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้า
ต่างๆได้ง่ายจากการก าจัดที่ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ตะกั่วมีความเป็นพิษสูงสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายทาง เช่น จากการ
รับประทาน การสูดดม และการสัมผัส  ในการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้าสามารถท าได้หลายวิธี เช่น เทคนิค 
atomic absorption spectrometry แต่วิธีท่ีง่ายและสามารถวิเคราะห์ไดใ้นห้องปฏิบัติการทั่วไปนิยมใช้การเกิดสารเชิงซ้อนที่
มีสีและตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค uv-visible spectrometry อย่างไรก็ตามวิธีนี้มักประสบปัญหาการรบกวนของ
ตัวอย่างและสารเคมีอื่นๆในกระบวนการวิเคราะห์ที่สามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเดียวกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้  
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเสนอวิธีวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในน ้าโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ[1-2] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสภาพเลือกในการวิเคราะห์ โดยน าคณิตศาสตร์มาค านวณค่าการดูดกลืนแสงในรูปแบบของอนุพันธ์อันดับต่างๆ เพื่อลด
การรบกวนจากการดูดกลืนแสงของสารรบกวนดังกล่าว นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของวิธีการ
วิเคราะห์แบบต่างๆ อีกด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สารด้วยทางสเปกโทรโฟโตเมทรี
เชิงอนุพันธด์ังกล่าว 

 
 

วิธีด าเนินการ 
เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี 

ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องไดโอดอาร์เรย์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Hewlett Packard)  รุ่น UV 8453/8454 โดยใช้ควอทซ์
เซลล์ขนาด 1 มิลลิลิตร ความกว้าง 1 เซนติเมตร (Hellma Analytics) ส าหรับตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อน
ตะกั่วไดไธโซเนต สารเคมีที่ส าคัญได้แก่ ไดไธโซน (Ajak Finechem) ส าหรับเตรียมสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต  เลต(II)ไน
เตรต (Merck) ส าหรับเตรียมสารละลายมาตรฐาน ไดคลอโรมีเทน (VWR Prolabo Chemicals) ส าหรับการสกัดสารเชิงซ้อน
ตะกั่วไดไธโซเนต  สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเกรดวิเคราะห์ 
การหาปริมาณตะกั่วโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง 

ท าการสกัดตะกั่วในตัวอย่างน ้าด้วยการเติมสารละลายไดไธโซนในเอทานอล ปรับความเป็นกรดเบสด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 9 เพื่อให้เกิดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต หลังจากนั้นสกัดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตด้วยไดคลอโร
มีเทน ดูดสารละลายชั้นไดคลอโรมีเทน เติมโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัสเพื่อก าจัดน ้าออก น าสารละลายช้ันไดคลอโรมีเทนไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร ท าการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ 4 แบบ ได้แก่ อนุพันธ์
พื ้นฐานไม่ปรับค่าการดูดกลืนแสง อนุพันธ์พื ้นฐานปรับค่าการดูดกลืนแสง อนุพันธ์อันดับ1 และอนุพันธ์อันดับ 2 และ
เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห์ (Method validation) โดยศึกษาค่าทางเคมีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็น
เส้นตรง ขีดจ ากัดในการตรวจวัดและขีดจ ากัดในหาปริมาณ ความเที่ยงและความแม่นในการวิเคราะห์ เพื่อเลือกวิธีการ
วิเคราะห์ปริมาณที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ดีท่ีสุด 
การเก็บและการเตรียมตัวอย่าง 
 น ้าตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เก็บจากเก็บบริเวณสระน ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และตัวอย่างน ้าทะเล
หาดวอน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2564  ส าหรับการเตรียมตัวอย่าง
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บทน า 
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และสภาพเลือกในการวิเคราะห์ โดยน าคณิตศาสตร์มาค านวณค่าการดูดกลืนแสงในรูปแบบของอนุพันธ์อันดับต่างๆ เพื่อลด
การรบกวนจากการดูดกลืนแสงของสารรบกวนดังกล่าว นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของวิธีการ
วิเคราะห์แบบต่างๆ อีกด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สารด้วยทางสเปกโทรโฟโตเมทรี
เชิงอนุพันธด์ังกล่าว 

 
 

วิธีด าเนินการ 
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น ้าท าโดยการกรองน ้าตัวอย่างและเจือจางด้วยน ้าปราศจากไอออน เติมกรดไนตริกเข้มข้น น าไปต้มเพื่อระเหยน ้าตัวอย่างให้มี
ปริมาตรลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ปล่อยให้เย็นและท าการปรับให้ได้ pH 8-9 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และท าการปรับปริมาตร
ด้วยน ้าปราศจากไอออนจนได้ปริมาตรสุดท้ายตามที่ต้องการ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายไดไธโซนและสารละลายสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการหาปริมาณตะกั่วโดยให้เกิดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนดังรปู
ที่ 1 โดยใช้งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ไดไธโซนเป็นลิแกนด์เนื่องจากสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตมีสีที่เข้มท าให้มีสภาพไวในการ
ตรวจวัด (sensitivity) ที่ดีและสีของไดไธโซนอิสระกับสีของสารเชิงซ้อนมีความแตกต่างกัน ท าให้สังเกตสีระหว่างขั้นตอนการ
วิเคราะห์ได้ง่าย โดยสารละลายไดไธโซน (ลิแกนด์อิสระ) มีสีเขียวและสารละลายสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตมีสีชมพูม่วง  
อย่างไรก็ตามสีของสารละลายไดไธโซนอิสระที่เหลือถือเป็นข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ปริมาณด้วยเนื่องจากสามารถรบกวนการ
วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วโดยใช้วิธี
ทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ 

 
รูปที่ 1 ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนของตะกั่วกับไดไธโซน [3] 

 
โดยการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในการวิจัยนี้ได้ศึกษาการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ที่มี

ความเข้มข้นของตะกั่ว 0 - 5.0 mg/L น าสารละลายไดไธโซนและสารละลายสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตมาสกัดด้วยเทคนิค
การสกัดของเหลวด้วยของเหลว  สารละลายที่สกัดได้น ามาค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 400-700 นาโนเมตร เพื่อหาความยาว
คลื่นที่ให้ค่าดูดกลืนแสงสูงสุด (max) ของไดไธโซนอิสระ (ลิแกนด์อิสระ) และสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต และศึกษา

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่เป็นอนุพันธ์พื้นฐาน (รูปที่ 2ก) อนุพันธ์อันดับ 1 (1D, 1st =  f'(λ)=  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑λ )   (รูปที่ 2ข) อนุพันธ์

อันดับ 2 (2D, 2nd = f''(λ) =  𝑑𝑑
2𝑑𝑑

𝑑𝑑λ2  ) (รูปที่ 2ค) อนุพันธ์อันดับ 3 (3D, 3rd= f'''(λ) = 𝑑𝑑
3𝑑𝑑

𝑑𝑑λ3 )  (รูปที่ 2ง) และ อนุพันธ์อันดับ  

4 (4D, 4rd = f(4) (λ) =  𝑑𝑑
4𝑑𝑑

𝑑𝑑λ4 ) (รูปที่ 2จ)  ผลการศึกษาพบว่าสเปกตรัมของอนุพันธ์อันดับ 1 และ 2 จะแยกแถบสเปกตรัมที่
กว้างและซ้อนทับออกจากกันได้ ท าให้การวิเคราะห์สารที่มีสิ่งรบกวนมีความจ าเพาะเจาะจงมากขึ้น แต่เมื่อท าอนุพันธ์อันดับที่
สูงขึ้นจะมีข้อเสียคือจะไปลดอัตราส่วนระหว่างสญัญาณวัดตอ่สัญญาณรบกวน และสเปกตรัมอนุพันธ์อันดับ 3 และ 4 สัญญาณ
รบกวนมีแอมพลิจูดที่ชัดขึ้นจึงท าให้ไปรบกวนการวิเคราะห์ จึงไม่สามารถน ามาหาปริมาณของตะกั่วได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
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เลือกวิธีการวิเคราะห์ปริมาณอนุพันธ์พ้ืนฐาน อนุพันธ์อันดับ1 และอนุพันธ์อันดับ 2 เท่านั้น ในการน าไปศึกษาความน่าเช่ือถือ
ของวิธีการวิเคราะห์ต่อไป  

   

 
รูปที ่2 สเปกตรัมของสารละลายไดไธโซนและสารละลายสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ก) อนุพันธ์พ้ืนฐาน  ข) อนุพันธ์อันดับ1 

ค) อนุพันธ์อันดับ 2 ง) อนุพันธ์อันดับ 3 และ จ) อนุพันธ์อันดับ 4 
 

โดยการวิเคราะห์ปริมาณโดยวิธีสเปกโทรสโคปีเชิงอนุพันธ์ในงานวิจัยนี้ศึกษาการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซอ้น
ตะกั่วไดไธโซเนต 4 วิธีดังน้ี 
1) อนุพันธ์พื้นฐานไม่มีปรับค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนอิสระ (0D) ท าการศึกษาโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 528 นาโน

เมตร (max) ในการหาปริมาณตะกั่วโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน  
2) อนุพันธ์พื ้นฐานและปรับค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนอิสระ (0Dcorrection) ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสงของสาร

เชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ตามสมการ [4]   
   Abscpx.correc = Abscpx 528 nm – (Abscpx 608 nm × Abs ligand 528 nm / Absligand 608 nm)  
โดยที่ Abscpx.correc  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตที่ปรับค่าแล้ว     

              Abscpx 528 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทีค่วามยาวคลื่น 528 นาโนเมตร   
          Abscpx 608 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทีค่วามยาวคลื่น 608 นาโนเมตร  
          Absligand 528 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนที่ความยาวคลื่น 528 นาโนเมตร  
         Absligand 608 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนที่ความยาวคลื่น 608 นาโนเมตร    
3) อนุพันธ์อันดับ 1 (1D) หาจากความแตกต่างของค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ∆Abs ที่ได้จาก

อนุพันธ์อันดับหนึ่ง (รูปที่ 1ข) ดังสมการ       ∆Abs1 = Abs1
487 nm – Abs1

559 nm 
โดยที่  ∆Abs1       คือ ผลต่างของค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 
        Abs1

487 nm    คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 ท่ีความยาวคลื่น 487 นาโนเมตร 

        Abs1
559 nm   คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 ท่ีความยาวคลื่น 559 นาโนเมตร 
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เลือกวิธีการวิเคราะห์ปริมาณอนุพันธ์พ้ืนฐาน อนุพันธ์อันดับ1 และอนุพันธ์อันดับ 2 เท่านั้น ในการน าไปศึกษาความน่าเช่ือถือ
ของวิธีการวิเคราะห์ต่อไป  

   

 
รูปที ่2 สเปกตรัมของสารละลายไดไธโซนและสารละลายสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ก) อนุพันธ์พ้ืนฐาน  ข) อนุพันธ์อันดับ1 

ค) อนุพันธ์อันดับ 2 ง) อนุพันธ์อันดับ 3 และ จ) อนุพันธ์อันดับ 4 
 

โดยการวิเคราะห์ปริมาณโดยวิธีสเปกโทรสโคปีเชิงอนุพันธ์ในงานวิจัยนี้ศึกษาการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซอ้น
ตะกั่วไดไธโซเนต 4 วิธีดังน้ี 
1) อนุพันธ์พื้นฐานไม่มีปรับค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนอิสระ (0D) ท าการศึกษาโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 528 นาโน

เมตร (max) ในการหาปริมาณตะกั่วโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน  
2) อนุพันธ์พื ้นฐานและปรับค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนอิสระ (0Dcorrection) ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสงของสาร

เชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ตามสมการ [4]   
   Abscpx.correc = Abscpx 528 nm – (Abscpx 608 nm × Abs ligand 528 nm / Absligand 608 nm)  
โดยที่ Abscpx.correc  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตที่ปรับค่าแล้ว     

              Abscpx 528 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทีค่วามยาวคลื่น 528 นาโนเมตร   
          Abscpx 608 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทีค่วามยาวคลื่น 608 นาโนเมตร  
          Absligand 528 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนที่ความยาวคลื่น 528 นาโนเมตร  
         Absligand 608 nm คือ ค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซนที่ความยาวคลื่น 608 นาโนเมตร    
3) อนุพันธ์อันดับ 1 (1D) หาจากความแตกต่างของค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ∆Abs ที่ได้จาก

อนุพันธ์อันดับหนึ่ง (รูปที่ 1ข) ดังสมการ       ∆Abs1 = Abs1
487 nm – Abs1

559 nm 
โดยที ่ ∆Abs1       คือ ผลต่างของค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 
        Abs1

487 nm    คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 ท่ีความยาวคลื่น 487 นาโนเมตร 

        Abs1
559 nm   คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 1 ท่ีความยาวคลื่น 559 นาโนเมตร 

4) อนุพันธ์อันดับ 2 (2D) ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตหาได้จากความแตกต่างของค่าการดูดกลืน
แสงของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต ∆Abs2 ที่ได้จากอนุพันธ์อันดับสอง (รูปที่ 1ค) ดังสมการ  

            ∆Abs2 = Abs2
570 nm – Abs2

541 nm 

โดยที่  ∆Abs2       คือ ผลต่างของค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 2 
        Abs2

570 nm    คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 2 ท่ีความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร 

        Abs2
541 nm  คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากอนุพันธ์อันดับ 2 ท่ีความยาวคลื่น 541 นาโนเมตร 

 
ในการศึกษาอนุพันธ์พ้ืนฐานมีการศึกษา 2 วิธี เนื่องจากที่ความยาวคลื่นที่ใช้ในการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อน

ตะกั่วไดไธโซเนต (528 นาโนเมตร) พบว่าไดไธโซนอิสระที่เหลืออยู่ในสารละลายสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นดังกล่าว
ได้และมีผลท าให้ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนตะกั ่วไดไธโซเนตที ่วัดได้มีค่ามากกว่าจริง จึงต้องมีการปรับค่า 
(correction) เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องมากขึ้น [4] 
 
การเปรียบเทียบความน่าเช่ือถือของวิธีการวิเคราะห์ (Method validation)  

ในงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว 4 วิธี ได้แก่ แบบอนุพันธ์พื้นฐานที่ไม่มี
การปรับค่าและการปรับค่า (0D, 0Dcorrection) อนุพันธ์อันดับหนึ่ง (1D) และอนุพันธ์อันดับสอง (2D) เพื่อตรวจสอบว่าวิธีการ
วิเคราะห์ปริมาณตะกั่ววิธีใดมีความน่าเชื่อถือที่สุดและน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้าต่อไป โดยผล
การศึกษาความเส้นตรงส าหรับความเข้มข้นของตะกั่วในช่วง 0.0- 5.0 mg/L ผลการศึกษาพบว่าค่าความเป็นเส้นตรงของทุก
วิธีมีค่าใกล้เคียงกันและมีค่ามากกว่า 0.90 และจากสมการเส้นตรงที่ได้มีค่า y = 0.0831x + 0.2509, y = 0.0809x + 0.225, 
y = 0.0032x + 0.0084 และ y = 0.0002x + 0.0005 ส าหรับการวิเคราะห์แบบ 0D, 0Dcorrection, 1D และ 2D ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าความชันของสมการเส้นตรงจากการวิเคราะห์แบบอนุพันธ์ (1D และ 2D) มีค่าน้อยแสดงถึงสภาพไวของการ
วิเคราะห์ต ่ากว่าแบบอนุพันธ์พ้ืนฐาน 2 แบบท่ีมีความชันของสมการเส้นตรงที่ใกล้เคียงกัน 

ส าหรับการศึกษาขีดจ ากัดการตรวจวัด (limit of detection, LOD) และขีดจ ากดัการหาปริมาณ (limit of 
quantification, LOQ) ในงานวิจัยนี้ค านวณได้จากสมการ   X = (k x SB)/m 
โดยที่     X  คือ ความเข้มข้น LOD หรือ LOQ              k คือ ค่าคงท่ี ส าหรับ LOD = 3 และ LOQ = 10  
           SB คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของแบลงค์ (n=10)     m คือ ความชันของกราฟท่ีศึกษาความเป็นเส้นตรง 

ผลการศึกษาได้ค่าขีดจ ากัดการตรวจวัด 0.30 , 0.30, 0.07 และ 1.33 mg/L และขีดจ ากัดการหาปริมาณ 0.99, 
1.00, 0.23, 4.50 mg/L ส าหรับการวิเคราะห์แบบ 0D, 0Dcorrection, 1D และ 2D ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าวิธี 0D, 0Dcorrection

ให้ผลการวิเคราะห์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามพบว่าวิธีการวิเคราะห์แบบ 1D ให้ค่าขีดจ ากัดการตรวจวัด
และขีดจ ากัดการหาปริมาณที่ดีที่สุด เนื่องจากวิธี 1D สามารถลดสัญญาณรบกวนจากค่าการดูดกลืนแสงที่มาจากไดไธโซน
อิสระได้ดีกว่าวิธีวิเคราะห์พื้นฐาน ส าหรับวิธี 2D มีค่า LOD และ LOQ สูงอาจเนือ่งมาจากการการท าอนุพันธ์ให้สเปกตรัมที่ได้
ไม่สม ่าเสมอ (ไม่เรียบ) เนื่องจากสัญญาณรบกวน เมื่อเทียบกับวิธี 0D และ 1D  
 การศึกษาความเที่ยงของวิธีการวิเคราะห์ได้ศึกษาความเที่ยงของวิเคราะห์ซ ้าภายในวันเดียวกัน (Repeatability) 
และการวิเคราะห์ซ ้าระหว่างวัน  (Reproducibility) โดยใช้สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 1.0 และ 5.0 mg/L ผลการศึกษาความ
เที่ยงแสดงดังตารางที่ 1 ซี่งพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์ทั้งวันเดียวกัน และระหว่างวัน ของวิธีอนุพันธ์
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พื้นฐาน (0D, 0Dcorrection) ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 11 จาก AOAC [5] แต่พบว่าการวิเคราะห์แบบอนุพันธ์ 1D 
และ 2D ให้ค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์ที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องมาจากสัญญาณค่าการดูดกลืนแสงจากวิธีอนุพันธ์ที่
ค านวณจากโปรแกรมของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มีผลจากการเบี่ยงเบนจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายกว่าการ
วิเคราะห์แบบวิธีอนุพันธ์พ้ืนฐาน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) จากการศึกษาความเที่ยงของอันดับอนุพันธ์ต่าง ๆ 

  
 
 
 
 
 

ส าหรับความแม่นของการวิเคราะห์ (accuracy) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ร้อยละการได้กลับคืนโดยเปรียบเทียบ
ตัวอย่างน ้า 2 ชนิดได้แก่น ้าผิวดินและน ้าทะเล ศึกษาโดยการเติมสารละลายมาตรฐานของตะกั่วที่ความเข้มข้น  1 และ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในตัวอย่าง ผลของค่าร้อยละการได้กลับคืนดังตารางที่ 2  โดยในตัวอย่างน ้าผิวดินค่าร้อยละการได้กลับคืน
ของวิธีการวิเคราะห์แบบ 0Dcorrection 1D และ 2D มีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน AOAC  คือช่วง 85-115% ในขณะ
ที่วิธี 0D ได้ค่าร้อยละการได้กลับคืนต ่ากว่ามาตรฐาน AOAC ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนของค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซน
และไอออนอื่นๆที่สามารถดูดกลืนแสงทึ่ความยาวคลื่น 528 นาโนเมตรได้ แต่ส าหรับตัวอย่างน ้าทะเลพบว่าวิธี 0D 0Dcorrection 
และ 1D  ให้ค่าร้อยละการได้กลับคืนต ่ากว่าค่าที่ยอมรับได้จาก AOAC เนื่องจากน ้าทะเลมีไอออนที่รบกวนการวิเคราะห์ได้
มากกว่าน ้าผิวดิน อย่างไรก็ตามวิธี 2D ให้ร้อยละการได้กลับคืนท่ีอยู่ในท่ียอมรับได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีอนุพันธ์ล าดับที่สูงขึ้น
จะช่วยแก้ปัญหาการรบกวนของสารรบกวนในตัวอย่างได้ดีขึ้น 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละการได้กลบัคืนในการศึกษาความแม่นของวิธีการวิเคราะห ์

ชนิดตัวอย่าง 
 

               ความเข้มข้น  
        ตะกั่วที่เติม (mg/L) 

%Recovery 

0D 0Dcorrection 1D 2D 

1  3 1 3 1  3  1  3  

น ้าผิวดิน 56.9 97.9 99.4 99.7 91.9 83.5 99.2 77.1 

น ้าทะเล 126.2 72.4 91.0 61.4 56.7 37.8 93.1 8.27 

 

การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้า 
 ในการวิจัยนี้ได้น าวิธีการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วโดยการเกิดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทและสกัดด้วยวิธีของเหลว
ของเหลว และวัดค่าการดูดกลืนของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต โดยวิธีเชิงอนุพันธ์ 4 แบบ และได้น าวิธีที่ได้ไปหาปริมาณ
ตะกั่วในตัวอย่างน ้าผิวดินและน ้าทะเล อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้าผิวดินและน ้าทะเลที่

อันดับอนุพันธ ์
%RSD  

Repeatability (n=12) Reproducibility (n=12) 
0D 4.90 – 8.03 1.32 – 1.77 

0Dcorrection, 5.66 – 10.10 2.85 - 6.03 

1D 5.73 – 14.11 14.85 – 20.13 
2D 7.56 – 22.77 10.42 – 12.26 
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พื้นฐาน (0D, 0Dcorrection) ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 11 จาก AOAC [5] แต่พบว่าการวิเคราะห์แบบอนุพันธ์ 1D 
และ 2D ให้ค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์ที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องมาจากสัญญาณค่าการดูดกลืนแสงจากวิธีอนุพันธ์ที่
ค านวณจากโปรแกรมของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มีผลจากการเบี่ยงเบนจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายกว่าการ
วิเคราะห์แบบวิธีอนุพันธ์พ้ืนฐาน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) จากการศึกษาความเที่ยงของอันดับอนุพันธ์ต่าง ๆ 

  
 
 
 
 
 

ส าหรับความแม่นของการวิเคราะห์ (accuracy) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ร้อยละการได้กลับคืนโดยเปรียบเทียบ
ตัวอย่างน ้า 2 ชนิดได้แก่น ้าผิวดินและน ้าทะเล ศึกษาโดยการเติมสารละลายมาตรฐานของตะกั่วที่ความเข้มข้น  1 และ 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในตัวอย่าง ผลของค่าร้อยละการได้กลับคืนดังตารางที่ 2  โดยในตัวอย่างน ้าผิวดินค่าร้อยละการได้กลับคืน
ของวิธีการวิเคราะห์แบบ 0Dcorrection 1D และ 2D มีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน AOAC  คือช่วง 85-115% ในขณะ
ที่วิธี 0D ได้ค่าร้อยละการได้กลับคืนต ่ากว่ามาตรฐาน AOAC ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนของค่าการดูดกลืนแสงของไดไธโซน
และไอออนอื่นๆที่สามารถดูดกลืนแสงทึ่ความยาวคลื่น 528 นาโนเมตรได้ แต่ส าหรับตัวอย่างน ้าทะเลพบว่าวิธี 0D 0Dcorrection 
และ 1D  ให้ค่าร้อยละการได้กลับคืนต ่ากว่าค่าที่ยอมรับได้จาก AOAC เนื่องจากน ้าทะเลมีไอออนที่รบกวนการวิเคราะห์ได้
มากกว่าน ้าผิวดิน อย่างไรก็ตามวิธี 2D ให้ร้อยละการได้กลับคืนท่ีอยู่ในท่ียอมรับได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีอนุพันธ์ล าดับที่สูงขึ้น
จะช่วยแก้ปัญหาการรบกวนของสารรบกวนในตัวอย่างได้ดีขึ้น 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละการได้กลบัคืนในการศึกษาความแม่นของวิธีการวิเคราะห ์

ชนิดตัวอย่าง 
 

               ความเข้มข้น  
        ตะกั่วที่เติม (mg/L) 

%Recovery 

0D 0Dcorrection 1D 2D 

1  3 1 3 1  3  1  3  

น ้าผิวดิน 56.9 97.9 99.4 99.7 91.9 83.5 99.2 77.1 

น ้าทะเล 126.2 72.4 91.0 61.4 56.7 37.8 93.1 8.27 

 

การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้า 
 ในการวิจัยนี้ได้น าวิธีการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วโดยการเกิดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตทและสกัดด้วยวิธีของเหลว
ของเหลว และวัดค่าการดูดกลืนของสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนต โดยวิธีเชิงอนุพันธ์ 4 แบบ และได้น าวิธีที่ได้ไปหาปริมาณ
ตะกั่วในตัวอย่างน ้าผิวดินและน ้าทะเล อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้าผิวดินและน ้าทะเลที่

อันดับอนุพันธ ์
%RSD  

Repeatability (n=12) Reproducibility (n=12) 
0D 4.90 – 8.03 1.32 – 1.77 

0Dcorrection, 5.66 – 10.10 2.85 - 6.03 

1D 5.73 – 14.11 14.85 – 20.13 
2D 7.56 – 22.77 10.42 – 12.26 

ศึกษามีค่าต ่ากว่าค่าขีดจ ากัดการตรวจวัดในทุกตัวอย่าง ซึ่งควรศึกษาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มเติม เช่นการใช้เทคนิค 
dispersive liquid - liquid microextraction เพื่อให้ขีดจ ากัดตรวจวัดและขีดจ ากัดการหาปริมาณต ่าลงจนสามารถวิเคราะห์
ปริมาณตะกั่วในตัวอย่างได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในตัวอย่างน ้า 2 ชนิด โดยการสกัดตะกั่วออกจากตัวอย่างน ้าด้วย

การเกิดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตและสกัดสู่ช้ันตัวท าละลายอินทรีย์ด้วยวิธีการสกัดของเหลว-ของเหลว และได้เสนอวิธีการ
วิเคราะห์ใช้วิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ในการแก้ปัญหาการรบกวนของลิแกนด์อิสระรวมทั้งการรบกวนจากตัว
รบกวนในตัวอย่าง เช่นไอออนต่างๆ ที่สามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ตรวจวัดได้ โดยได้เปรียบเทียบการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห์แบบต่างๆ ซึ่งพบว่าการวิเคราะห์แบบอนุพันธ์ล าดับท่ีสูงขึ้นมีค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์
ที่ลดลง อย่างไรก็ตามพบว่าในการวิเคราะห์แบบอนุพันธ์ล าดับที่สูงขึ้นช่วยแก้ปัญหาการรบกวนของตัวอย่างได้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์เป็นวิธีง่าย มีความน่าเชื่อถือวิธีหนึ่งส าหรับการวิเคราะห์
ตัวอย่างที่มีความซับซ้อนและมีตัวรบกวนการวิเคราะห์มาก 
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ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน สำหรับขั้วแคโทด
ภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด 

กันทรากร สุวรรณรักษา1, จักรพงศ์ ไชยบุรี2* 

บทคัดย่อ 

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน (Ag-MnOy/NiOz@C) เพื่อ
ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแคโทดภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น
เซลล์เชื้อเพลิงที่ไม่มีเมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านซึ่งมีผลลัพธ์ในต้นทุนการดำเนินงานท่ีต่ำลง โดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีเพื่อ
อธิบายปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้มีการใช้น้ำตาลโตนดจากพืชท้องถิ่นซึ่งสามารถไฮโดรไลซ์เป็นน้ำตาล
รีดิวซ์ได้ โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเมื ่อเตรียมความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที ่ 0.1 โมลาร์ ตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-
MnOy/NiOz@C แสดงปฏิกิริยารีดักชันท่ีดีในช่วงความต่างศักย์ 0 - (-0.5) V ให้ค่าความหนาแน่นกระแสรีดักชันสูงสุด เท่ากับ -
0.29 mA·cm-2 ที่ -0.24 V โดยแสดงอยู่ในรูปของ AgO- ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการดูดซับอิเล็กตรอน ยิ่งไปกว่านั้นภาพถ่ายไมโคร 
กราฟของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคทรงกลม กระจาย
ตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีการหาปริมาณธาตุในตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลงังานของรังสี
เอกซ์ แสดงปริมาณธาตุน้อยกว่าปริมาณธาตุจากการคำนวณทางทฤษฎี โดยมีเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยามีการ
กระจายตัวของธาตุโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอนท่ีไม่ดีนัก 

คำสำคัญ : น้ำตาลรีดิวซ์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ขั้วแคโทด ปฏิกิริยารีดักชัน เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลน์ 
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ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน สำหรับขั้วแคโทด
ภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด 
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บทคัดย่อ 

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน (Ag-MnOy/NiOz@C) เพื่อ
ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแคโทดภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น
เซลล์เชื้อเพลิงที่ไม่มีเมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านซึ่งมีผลลัพธ์ในต้นทุนการดำเนินงานท่ีต่ำลง โดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรีเพื่อ
อธิบายปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้มีการใช้น้ำตาลโตนดจากพืชท้องถิ่นซึ่งสามารถไฮโดรไลซ์เป็นน้ำตาล
รีดิวซ์ได้ โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเมื ่อเตรียมความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที ่ 0.1 โมลาร์ ตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-
MnOy/NiOz@C แสดงปฏิกิริยารีดักชันท่ีดีในช่วงความต่างศักย์ 0 - (-0.5) V ให้ค่าความหนาแน่นกระแสรีดักชันสูงสุด เท่ากับ -
0.29 mA·cm-2 ที่ -0.24 V โดยแสดงอยู่ในรูปของ AgO- ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการดูดซับอิเล็กตรอน ยิ่งไปกว่านั้นภาพถ่ายไมโคร 
กราฟของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคทรงกลม กระจาย
ตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีการหาปริมาณธาตุในตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลงังานของรังสี
เอกซ์ แสดงปริมาณธาตุน้อยกว่าปริมาณธาตุจากการคำนวณทางทฤษฎี โดยมีเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยามีการ
กระจายตัวของธาตุโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอนท่ีไม่ดีนัก 
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Performance of Silver-Manganese Catalysts on Nickel-Carbon Support for Cathode 
Electrodes Inside Alkaline Membraneless Fuel Cell from Palm Sugar 

Kantrakorn Suwanraksa1, and Chakkrapong Chaiburi2* 

Abstract 
The synthesis of silver-manganese electrocatalyst doped on nickel oxide-carbon support (Ag-

MnOy/NiOz@C) for cathode catalysts inside alkaline membraneless fuel cell from palm sugar is aimed to 
develop a fuel cell model without a semi-permeable membrane for achieving results with lower operation 
costs. Cyclic voltammetry is used to describe the electrochemical reaction of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst. 
In addition, palm sugar from local plants can be hydrolyzed to reducing sugar. The optimal condition is 
found when preparing a reducing sugar concentration of 0.1 M and testing with the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst 
which shows a good reduction reaction in the potential difference range of 0 - (-0.5) V which gives the 
maximum reduction current density that equal to -0.29 mA·cm-2 at -0.24 V exhibited in the form of an AgO- 
electron adsorption reaction. Moreover, a micrograph of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst from scanning 
electron microscopy testing found an irregularly randomly dispersed spherical shape of particles. 
Furthermore, elemental quantification in catalysts by X-ray energy diffusion spectroscopy showed the trace 
element content which was significantly less than the elemental content from theoretical calculation. One 
possible reason is that of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst had a poor distribution of silver-manganese elements 
on the nickel-carbon support material.  

Keywords : Reducing sugar, Catalyst, Cathode electrode, Reduction reaction, Alkaline Fuel Cells 
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บทนำ 

เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเซลล์เชื้อเพลิง
กลูโคสรูปแบบแบทช์ผสมผสานกับรูปแบบเชื้อเพลิงไหลต่อเนื่อง มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีสารละลายนำ้ตาล
รีดิวซ์เป็นสารเช้ือเพลิงท่ีเตรียมจากการนำน้ำตาลโตนดผ่านกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดรไลซีลด้วยสารละลายกรด ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นน้ำตาลรีดิวซ์ที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดกลูโคสและฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลัก การออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าว
อาศัยหลักการตามลักษณะของเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเยื่อเลือกผ่าน (Membrane-less Alkaline Fuel Cell) ซึ่ง
ได้รับการพัฒนามาจากเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลที่มีการป้อนเชื้อเพลิงของเหลวโดยตรง (Direct Liquid Fuel Cells) ที่มีวัสดุ
เยื่อเลือกผ่านแอนไอออน จากการพัฒนารูปแบบเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าวซึ่งไม่มีการใช้เยื่อเลือกผ่านส่งผลให้ราคาต้นทุนในการ
ผลิตถูกลง แต่ในทางกลับกันการออกแบบดังกล่าวส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้วแคโทดมีการสัมผัสกับสารเชื้อเพลิง การสัมผัส
สารเชื ้อเพลิงของตัวเร่งปฏิกิริยาอาจส่งผลให้ลักษณะทางเคมีไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน (Oxygen 
Reduction Reaction, ORR) ของตัวเร่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ [1] ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงลดลงตามไป
ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เหมาะสมต่อรูปแบบเซลล์
เชื้อเพลิงดังกล่าว 

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับขั้วแคโทดในช่วงเริ่มต้น นักวิจัยนิยมศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะแพลทินัม
เนื่องจากแสดงกิจกรรมและความทนทานสูง [2] แต่เนื่องจากโลหะดังกล่าวท่ีมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขั้วแคโทดที่มีโลหะชนิดอื่นจึงได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้น อาทิ Au/Ni-foam [3] Ag/Ni-foam [4] 
rGO−Co3O4 [5] และ MoO2/β-MnO2 composite [6] 

ดังนั้นบทความวิจัยฉบับนี้จึงมีแนวคิดในการทดลองสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมซิลเวอร์-แมงกานีส
บนวัสดุรองรับนิกเกิลออกไซด์-คาร์บอน (Ag-MnOy/NiOz@C) สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายในขั้วแคโทด โดยวิเคราะห์
ลักษณะเชิงเคมีไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic Voltammetry) และวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด พร้อมท้ังวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบในตัวเรง่ปฏิกิรยิา
ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์  
 

วิธีดำเนินการ 
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา (โดยมีอัตราส่วนโลหะดังตารางที่ 1) 

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/C, 20 wt% Ag-MnOy/C และ 20 wt% NiOz@C  
 การเตรียม 20 wt% AgOx/C ปริมาณ 1 กรัม โดยนำผงคาร์บอนวัลแคน (บริษัท Cabot)  ปริมาณ 0.8 กรัม และ
สารประกอบซิลเวอร์ไนเตรต (บริษัท Quality Reagent Chemical) (คำนวณเฉพาะธาตุซิลเวอร์) ปริมาณ 0.2 กรัม ผสมใน
สารละลายเอทีลีนไกลคอล (บริษัท Merck KGaA) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
จากนั้นกวนสารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดปรับค่าพีเอช (pH) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (บริษัท Loba 
Chemie)  เข้มข้น 2 โมลาร์ ให้มีค่าพีเอชประมาณ 11 เติมสารประกอบโซเดยีมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
ปริมาณ 0.1 กรัม กวนสารต่อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบกำหนดกรองสารที่ได้ล้างด้วยน้ำกลั่น 
2-3 รอบ นำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เช่นเดียวกับการเตรียม 20 wt% Ag-
MnOy/C, 20 wt% NiOz@C (สารประกอบแมงกานีส(II)คลอไรด์ (บริษัท Quality Reagent Chemical) และสารประกอบ
นิกเกิล(II)คลอไรด์ (บริษัท Loba Chemie)) 

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/NiOz@C และ 20 wt% Ag-MnOy/NiOz@C         
  การเตรียม 20 wt% AgOx/NiOz@C ปริมาณ 1 กรัม โดยนำ 20 wt% NiOz@C ปริมาณ 0.8 กรัม และสารประกอบ
ซิลเวอร์ไนเตรต (คำนวณเฉพาะธาตุซิลเวอร์) ปริมาณ 0.2 กรัม ผสมในสารละลายเอทีลีนไกลคอลปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ
น้ำปราศจากไอออนปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นกวนสารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดปรับค่าพีเอช ( pH) ด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2 โมลาร์ ให้มีค่าพีเอชประมาณ 11 เติมสารประกอบโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) 
ปริมาณ 0.1 g กวนสารต่อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบกำหนดกรองสารที่ได้ล้างด้วยน้ำกลั่น 2-
3 รอบ นำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เช่นเดียวกับการเตรียม 20 wt% Ag-
MnOy/NiOz@C  
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เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเซลล์เชื้อเพลิง
กลูโคสรูปแบบแบทช์ผสมผสานกับรูปแบบเชื้อเพลิงไหลต่อเนื่อง มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีสารละลายนำ้ตาล
รีดิวซ์เป็นสารเช้ือเพลิงท่ีเตรียมจากการนำน้ำตาลโตนดผ่านกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดรไลซีลด้วยสารละลายกรด ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นน้ำตาลรีดิวซ์ที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดกลูโคสและฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลัก การออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าว
อาศัยหลักการตามลักษณะของเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเยื่อเลือกผ่าน (Membrane-less Alkaline Fuel Cell) ซึ่ง
ได้รับการพัฒนามาจากเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลที่มีการป้อนเชื้อเพลิงของเหลวโดยตรง (Direct Liquid Fuel Cells) ที่มีวัสดุ
เยื่อเลือกผ่านแอนไอออน จากการพัฒนารูปแบบเซลล์เชื้อเพลิงดังกล่าวซึ่งไม่มีการใช้เยื่อเลือกผ่านส่งผลให้ราคาต้นทุนในการ
ผลิตถูกลง แต่ในทางกลับกันการออกแบบดังกล่าวส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้วแคโทดมีการสัมผัสกับสารเชื้อเพลิง การสัมผัส
สารเชื ้อเพลิงของตัวเร่งปฏิกิริยาอาจส่งผลให้ลักษณะทางเคมีไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน (Oxygen 
Reduction Reaction, ORR) ของตัวเร่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ [1] ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงลดลงตามไป
ด้วย ดังนั้นเพื่อเปน็การแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เหมาะสมต่อรูปแบบเซลล์
เชื้อเพลิงดังกล่าว 

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับขั้วแคโทดในช่วงเริ่มต้น นักวิจัยนิยมศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะแพลทินัม
เนื่องจากแสดงกิจกรรมและความทนทานสูง [2] แต่เนื่องจากโลหะดังกล่าวท่ีมีราคาค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขั้วแคโทดที่มีโลหะชนิดอื่นจึงได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้น อาทิ Au/Ni-foam [3] Ag/Ni-foam [4] 
rGO−Co3O4 [5] และ MoO2/β-MnO2 composite [6] 

ดังนั้นบทความวิจัยฉบับนี้จึงมีแนวคิดในการทดลองสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมซิลเวอร์-แมงกานีส
บนวัสดุรองรับนิกเกิลออกไซด์-คาร์บอน (Ag-MnOy/NiOz@C) สำหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายในขั้วแคโทด โดยวิเคราะห์
ลักษณะเชิงเคมีไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic Voltammetry) และวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด พร้อมท้ังวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบในตัวเรง่ปฏิกิรยิา
ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์  
 

วิธีดำเนินการ 
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา (โดยมีอัตราส่วนโลหะดังตารางที่ 1) 

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/C, 20 wt% Ag-MnOy/C และ 20 wt% NiOz@C  
 การเตรียม 20 wt% AgOx/C ปริมาณ 1 กรัม โดยนำผงคาร์บอนวัลแคน (บริษัท Cabot)  ปริมาณ 0.8 กรัม และ
สารประกอบซิลเวอร์ไนเตรต (บริษัท Quality Reagent Chemical) (คำนวณเฉพาะธาตุซิลเวอร์) ปริมาณ 0.2 กรัม ผสมใน
สารละลายเอทีลีนไกลคอล (บริษัท Merck KGaA) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
จากนั้นกวนสารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดปรับค่าพีเอช (pH) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (บริษัท Loba 
Chemie)  เข้มข้น 2 โมลาร์ ให้มีค่าพีเอชประมาณ 11 เติมสารประกอบโซเดยีมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
ปริมาณ 0.1 กรัม กวนสารต่อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบกำหนดกรองสารที่ได้ล้างด้วยน้ำกลั่น 
2-3 รอบ นำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เช่นเดียวกับการเตรียม 20 wt% Ag-
MnOy/C, 20 wt% NiOz@C (สารประกอบแมงกานีส(II)คลอไรด์ (บริษัท Quality Reagent Chemical) และสารประกอบ
นิกเกิล(II)คลอไรด์ (บริษัท Loba Chemie)) 

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/NiOz@C และ 20 wt% Ag-MnOy/NiOz@C         
  การเตรียม 20 wt% AgOx/NiOz@C ปริมาณ 1 กรัม โดยนำ 20 wt% NiOz@C ปริมาณ 0.8 กรัม และสารประกอบ
ซิลเวอร์ไนเตรต (คำนวณเฉพาะธาตุซิลเวอร์) ปริมาณ 0.2 กรัม ผสมในสารละลายเอทีลีนไกลคอลปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ
น้ำปราศจากไอออนปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นกวนสารเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดปรับค่าพีเอช ( pH) ด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2 โมลาร์ ให้มีค่าพีเอชประมาณ 11 เติมสารประกอบโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) 
ปริมาณ 0.1 g กวนสารต่อเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบกำหนดกรองสารที่ได้ล้างด้วยน้ำกลั่น 2-
3 รอบ นำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เช่นเดียวกับการเตรียม 20 wt% Ag-
MnOy/NiOz@C  

ตารางที่ 1 แสดงค่าอัตราส่วนปรมิาณโลหะในสารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  

ชนิดตัวเร่งปฏิกริิยาเชิงไฟฟ้า อัตราส่วนปริมาณโลหะในสารประกอบ (กรัม) 
ขั้วแคโทด Ag Mn C 20 wt% NiOx@C 

20 wt% AgOx/C 0.2 - 0.8 - 
20 wt% Ag-MnOy/C 0.1 0.1 0.8 - 

20 wt% AgOx/NiOz@C 0.1 - - 0.8 
20 wt% Ag-MnOy/NiOz@C 0.1 0.1 - 0.8 

การเตรียมสารละลายน้ำตาลรีดิวซ์จากน้ำตาลโตนด  
การเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์โดยทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซีลน้ำตาลโตนดด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก เข้มข้น 5 %v/v กวน

สารละลายในอ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ตรวจวัดความเข้มข้นสารละลายน้ำตาลรีดิวซ์เริ่มต้น
ด้วยเทคนิค DNS (Dinitrosalicylic Acid Method) โดยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นตัวแทนของน้ำตาลรีดิวซ์ในการสร้างกราฟ
มาตรฐานน้ำตาลรีดิวซ์ (กลูโคส) (สารละลายน้ำตาลรีดิวซ์ที่สังเคราะห์ได้มีความเข้มข้น เท่ากับ 3 โมลาร์) 
การเตรียมสารแขวนลอยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Ink)  

เตรียมโดยชั่งตัวเร่งปฏิกิริยา 0.01 กรัม เติมลงในสารละลายผสมระหว่างสารละลายไอโซโพรพานอลปริมาตร 3.5 
มิลลิลิตร และน้ำปราศจากไอออน ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร หลังจากนั้นกระจายตัวเร่งในสารละลายโดยวิธีอัลตราโซนิก  
การเตรียมขั้วไฟฟ้าทำงาน (Working Electrode) 

โดยขัดผิวหน้าขั้วไฟฟ้าคาร์บอนอสัณฐาน (Glassy Carbon) ด้วยผงอะลูมินาผสมน้ำปราศจากไอออน จากนั้นล้าง
ด้วยน้ำปราศจากไอออนและเช็ดทำความสะอาดด้วยเอทานอล 95 %V/V อีกครั้งหนึ่ง รอจนเอทานอลระเหยจนหมดทำการ
หยดสารละลาย 5 wt% Nafion (บริษัท Sigma-Aldrich) ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร เมื่อสาร Nafion แห้งหมาดหยดสาร
แขวนลอยตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาตร 5 ไมโครลิตร พักไว้ 24 ช่ัวโมง จึงนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา 

ศึกษาปริมาณธาตุในตัวอย่างตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าด้วยเทคนิคเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของรังสี
เอกซ์ (Energy Dispersive X-Ray Spectro meter, EDX ยี่ห้อ Oxford Instruments X-Max 50) และศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของตัวอย่างตัวเร ่งปฏิกิร ิยาเชิงไฟฟ้าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล ็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscopy, FT-SEM ยี่ห้อ FEI รุ ่น Quanta 450 FEG) โดยวิเคราะห์ขนาดอนุภาคตัวเร่งปฏิกิร ิยาเฉลี ่ยด้วยโปรแกรม 
ImageJ (โปรแกรมวิเคราะห์ขนาดและพื้นท่ีของวัตถุบนภาพถ่าย)  
การศึกษาลักษณะทางเคมีไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทม-
เมทรี  

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้า Ag-MnOy/NiOz@C ต่อการเกิดปฏิกิริยารีดักชันในเชื้อเพลิงน้ำตาลรีดิวซ์และ
สารละลายแอลคาไล (KOH) ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic Voltammetry) กำหนดค่าพารามิเตอร์ให้มีช่วงค่า
ศักย์ไฟฟ้าจาก -1.2 V ถึง 1.2 V อัตราการสแกนหยาบ (rough scan rate) เท่ากับ 50 mV.s-1 และอัตราการสแกนละเอียด 
(fine scan rate) เท่ากับ 10 mV.s-1  

การศึกษาเบื้องต้นในสารละลายแอลคาไล (KOH) เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (บริษัท Loba 
Chemie)  เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร จากนั้นทำให้สารละลายอิ่มตัวด้วยแก๊สไนโตรเจนเป็นเวลา 30 นาที ใน 
Glass Cell ต่อขั้วไฟ้ฟ้าทำงานที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเข้ากับเครื่องโพเทนธิออสเตท (EmStat3) โดยใช้ขั้วไฟฟ้าที่มีตัวเร่งปฏิกริิยา
แผ่นแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม และใช้ขั้วไฟฟ้าซิลเวอร์-ซิลเวอร์คลอไรด์เป็นข้ัวไฟฟ้าอ้างอิง  

การศึกษาในสารละลายน้ำตาลรีดิวซ์และสารละลายแอลคาไล (KOH) โดยการเติมสารละลายน้ำตาลรีดิวซ์ลงใน
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ให้มีความเข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 โมลาร์ โดยลำดับ 
ดำเนินการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาเบื้องต้นในสารละลายแอลคาไล 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายไมโครกราฟแสดงลักษณะกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
และกราฟการวิเคราะห์ปริมาตรธาตุบริเวณพื้นผิวด้วยเทคนิค EDX แสดงดังภาพท่ี (ก.1) AgOx/C (ข.1) Ag-MnOy/C (ค.
1) NiOz@C (ง.1) AgOx/NiOz@C และ (จ.1) Ag-MnOy/NiOz@C และกราฟแสดงขนาดอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยาเฉลี่ย 
AgOx/C, Ag-MnOy/C, NiOz@C, AgOx /NiOz@C และ Ag-MnOy/NiOz@C แสดงดังภาพท่ี ก.2-จ.2 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายไมโครกราฟแสดงลักษณะกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
และกราฟการวิเคราะห์ปริมาตรธาตุบริเวณพื้นผิวด้วยเทคนิค EDX แสดงดังภาพท่ี (ก.1) AgOx/C (ข.1) Ag-MnOy/C (ค.
1) NiOz@C (ง.1) AgOx/NiOz@C และ (จ.1) Ag-MnOy/NiOz@C และกราฟแสดงขนาดอนุภาคของตัวเร่งปฏิกิริยาเฉลี่ย 
AgOx/C, Ag-MnOy/C, NiOz@C, AgOx /NiOz@C และ Ag-MnOy/NiOz@C แสดงดังภาพท่ี ก.2-จ.2 ตามลำดับ 
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ผลวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง 
ลักษณะทางกายภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา 

              การตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงภาพถา่ยและ
การวิเคราะห์ปริมาตรธาตุบริเวณพื้นผิวด้วยเทคนิค EDX พร้อมทั้งวิเคราะห์ขนาดอนุภาคตัวเร่งปฏิกิริยาเฉลี่ยด้วยโปรแกรม 
ImageJ ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด AgOx/C, Ag-MnOy/C, NiOz@C, AgOx/NiOz@C และAg-MnOy/NiOz@C แสดงดังภาพที่ 1 
ในส่วนตารางที่ 2 ซึ่งแสดงข้อมูลร้อยละโดยน้ำหนักตามทฤษฎี ร้อยละโดยน้ำหนักวิเคราะห์ และขนาดอนุภาคเฉลี่ยบริเวณ
พื้นผิวของสารตัวเร่งปฏิกิริยา  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยภาพถ่ายไมโครกราฟของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดดังภาพที่ 1 (ก.1-จ.1) แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่มี
รูปแบบของอนุภาคค่อนข้างเป็นทรงกลมกระจายตัวอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ มีขนาดประมาณ 10-110 นาโนเมตร (กำลังขยาย 
240,000 เท่า) ดังภาพท่ี 1 (ก.2-จ.2) ซึ่งจากภาพถ่ายไมโครกราฟท่ีกำลังขยายดังกล่าวแสดงลักษณะของอนุภาคผงคาร์บอนวัล
แคนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเพื่อตรวจวัดธาตุโลหะในตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ข้างต้น จึงทำการวิเคราะห์ธาตุโลหะต่าง ๆ ด้วย
เทคนิค EDX ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 2 โดยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดมีปริมาณธาตุจากการวิเคราะห์น้อยกว่าปริมาณธาตทุี่
คำนวณไว้ข้างต้นค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดที่สังเคราะห์ได้นั้นมีการกระจายตัวของธาตุโลหะบน
วัสดุรองรับที่ไม่ดีนัก 
ลักษณะทางเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยา 
 การศึกษาลักษณะเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี เพื่อวิ เคราะห์ความเหมาะสมใน
การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาภายในขั้วแคโทด ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และมีความสามารถในการเร่งการเกิดปฏิกิริยารีดักชันเมื่อมีการสัมผัสกับสารเชื้อเพลิง (น้ำตาลรีดิวซ์) ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ภาพที่ 2 โดยภาพท่ี 2 (ก) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีส่วนประกอบของโลหะซิลเวอร์มีการเกิดปฏิกิรยิาเชิงเคมีไฟฟ้าที่คล้ายคลงึกันคือที่
ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.2 - 0.5 V เป็นช่วงการเกิดปฏิกิริยาที่มีการก่อตัวของ AgOH และ Ag2O ส่วนการสแกนย้อนกลับในช่วงค่า
ศักย์ไฟฟ้า 0.5 - (-0.2) V แสดงการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ Ag2O เพื่อฟื้นตัวเป็นโลหะซิลเวอร์สำหรับเร่งปฏิกิริยาในรอบการ
สแกนต่อไป [7] และ (ข) แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีสภาวะ (ก) 
สารละลายแอลคาไลน์เข้มข้น 0.1 M  และ (ข) สารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1 M ซึ่งท่ีสภาวะ (ข) ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาชนิด Ag-MnOy/NiOz@C มีลักษณะเส้นกราฟแสดงการเกิดปฏิกิริยารีดักชันท่ีดีในช่วงค่าความต่างศักย์ 0 - (-0.5) V 
ให้ค่าความหนาแน่นกระแสรีดักชันสูงสุด เท่ากับ -0.29 mA·cm-2 ที่ -0.24 V โดยช่วงค่าความต่างศักย์ดังกล่าวเป็นช่วงการ
เกิดปฏิกิริยาการดูดซับอิเล็กตรอนของ AgO- [8] และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะเส้นกราฟของตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่มีเพียง
สารละลายแอลคาไลน์เข้มข้น 0.1 M พบว่าเส้นกราฟในภาพที่ 2 (ข) ของทุกตัวเร่งปฏิกิริยามีการแสดงประสิทธิภาพการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับภาพที่ 2 (ค) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด Ag-
MnOy/NiOz@C  ในสารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1-0.5 M พบว่าที่ความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์เพิ่ม

ตารางที่ 2 ร้อยละโดยน้ำหนักตามทฤษฎี  ร้อยละโดยน้ำหนักวิเคราะห์ และขนาดอนุภาคเฉลี่ย  

ตัวเร่งปฏิกิริยา ร้อยละโดยน้ำหนักตามทฤษฎี   
(Ag : Mn : Ni : C) 

ร้อยละโดยน้ำหนักวิเคราะห ์  
(Ag : Mn : Ni : O : C) 

ขนาดอนภุาค
เฉลี่ย (nm) 

AgOx/C (ก.1-.2) 20 : 0 : 0 : 80 0.66 : 0 : 0 : 0 : 99.34 42.55 
Ag-MnOy/C (ข.1-.2) 10 : 10 : 0 : 80 3.22 : 4.99 : 0 : 0 : 91.79 52.50 
NiOz@C (ค.1-.2) 0 : 0 : 20 : 80 0 : 0 : 6.63 : 7.65 : 85.72 48.98 
AgOx/NiOz@C (ง.1-.2) 20 : 0 : 16 : 64 4.28 : 0 : 3.9 : 18.76 : 73.06 51.85 
Ag-MnOy/NiOz@C (จ.1-.2) 10 : 10 : 16 : 64 1.08 : 4.05 : 4.75 : 16.43 : 73.69 53.41 
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สูงขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยารีดกัชันของตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวในช่วงศักย์ไฟฟ้า 0 - (-0.5) V มีค่าลดลง
อาจเป็นผลเนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์สูงขึ้นจะมีการจับตัวกับพื้นที่แหล่งกัมมันต์ (Active site) ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของพื้นที่แหล่งกัมมันต์ลดน้อยลง อีกทั้งการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาล         
รีดิวซ์จะส่งผลให้ปริมาณไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ซึ่งแตกตัวจากสารละลายแอลคาไลน์เจือจางลงอีกประการหนึ่ง [9] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/C, 20 wt% Ag-MnOy/C, 20 wt% NiOz@C, 20 wt% AgOx/Ni 
Oz@C และ 20 wt% Ag-MnOy/NiOz@C โดยใช้สารประกอบโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) เป็นสารรีดิวซ์ จากผลการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดมีปรมิาณ
ธาตุจากการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นผลของการกระจายตัวของธาตุโลหะบนวัสดุรองรับได้ ไม่ดีนัก และจากผลการ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา
ทั้งหมดมีลักษณะอนุภาคค่อนข้างเป็นทรงกลมกระจายตัวอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ 
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ภาพที่ 2 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมแสดง (ก) ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอลคาไลน์เข้มข้น 0.1 M  (ข) ตัวเร่งปฏิกิริยาใน
สารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1 M (ค) ตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-MnOy/NiOz@C  ในสารละลายแอลคาไลน์
และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1-0.5 M และ (ง) แสดงปฏิกิริยารีดักชันของตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 
0.0 – (-0.8) โวลต์ ในสารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1 M  

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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สูงขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยารีดกัชันของตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวในช่วงศักย์ไฟฟ้า 0 - (-0.5) V มีค่าลดลง
อาจเป็นผลเนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์สูงขึ้นจะมีการจับตัวกับพื้นที่แหล่งกัมมันต์ (Active site) ของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของพื้นที่แหล่งกัมมันต์ลดน้อยลง อีกทั้งการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาล         
รีดิวซ์จะส่งผลให้ปริมาณไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ซึ่งแตกตัวจากสารละลายแอลคาไลน์เจือจางลงอีกประการหนึ่ง [9] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด 20 wt% AgOx/C, 20 wt% Ag-MnOy/C, 20 wt% NiOz@C, 20 wt% AgOx/Ni 
Oz@C และ 20 wt% Ag-MnOy/NiOz@C โดยใช้สารประกอบโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (NaBH4) เป็นสารรีดิวซ์ จากผลการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดมีปรมิาณ
ธาตุจากการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นผลของการกระจายตัวของธาตุโลหะบนวัสดุรองรับได้ ไม่ดีนัก และจากผลการ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา
ทั้งหมดมีลักษณะอนุภาคค่อนข้างเป็นทรงกลมกระจายตัวอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ 
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ภาพที่ 2 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมแสดง (ก) ตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายแอลคาไลน์เข้มข้น 0.1 M  (ข) ตัวเร่งปฏิกิริยาใน
สารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1 M (ค) ตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-MnOy/NiOz@C  ในสารละลายแอลคาไลน์
และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1-0.5 M และ (ง) แสดงปฏิกิริยารีดักชันของตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 
0.0 – (-0.8) โวลต์ ในสารละลายแอลคาไลน์และน้ำตาลรีดิวซ์ เข้มข้น 0.1 M  
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การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพ 
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง เพื่อกักเก็บด้วยอนุภาคไลโปโซม 

          
วัชราภรณ์ ทาหาร1* จันทรา เเซ่ยา่ง2 สิทธิพงษ์ ค ามูลเมือง2 พันธิภา ค าอินต๊ะ2 นพสิน กันทะวงศ์2 นุชนก มณีรตัน์2  

และสุวจันีย์ สิทธิเดช2  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาเป็นเวชส าอาง โดยใช้
เปลือกกล้วยหอมทอง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะดิบ ห่าม และสุก น ามาสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตในตัวท าละลาย 70 เปอร์เซ็นต์เอทา
นอล วิเคราะห์ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณ 
ฟลาโวนอย์รวมมากที่สุดเท่ากับ  243.00±0.39 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 920.31±0.00 

มิลลิกรัมสมมูลของเควอซิทินต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่
สูงเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity แสดงค่า IC50 เท่ากับ 6.12±0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบ
กับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน โทรอกซ์ (308.82±6.05 มิลลิกรัมสมมูลของโทรอกซ์ต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง) นอกจากนี้
ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่า IC50 เท่ากับ 1.47±0.33 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติร 
และท าการกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบด้วยอนุภาคไลโปโซมด้วยเครื่อง เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง โดยใช้ปริมาณ
สารสกัด 0.25 ร้อยละโดยน้ าหนัก ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Z-Average) เท่ากับ 149.3±3.9 นาโนเมตร ประจุบนผิว
อนุภาคศักย์ซีต้า (Zeta-potential) -42.5±0.45  มิลลิ โวลต์  และดัชนีการกระจายตัว (Polydispersity index, PDI) 
0.297±0.022 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซมสามารถกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบได้เท่ากับ
ร้อยละ 72.50±1.26 
 
ค าส าคัญ: สารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านไทโรซิเนส ไลโปโซม เปลือกกล้วย    
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 Determination of Total Phenolic and Flavonoid Contents, Their antioxidant and 
         Antityrosinase Activities of Hom Thong Banana Peel Extracts for Liposome 

Encapsulation  
Watcharaporn Thaharn1* Jantra Saeyang2 Sittipong khummoonmuang2 Phantipa Khaminta2 Nopasin 

Kantawong2 Nutchanok Maneerat2 and Suwatjanee Sithidet2 
 

This study was aimed to prepare the liposome entrapped extract from Hom Thong banana peel 
extract for application in cosmetic products. The extracts of Hom Thong banana peel in three different 
ripening factors including unripe, semi-ripe and ripe stage were produced by soxhlet extraction using 70% 
ethanol. Total phenolic and flavonoid contents were assessed. The results illustrated that total phenolic 
and flavonoid contents of Hom Thong unripe banana peel extracts were 243.00±0.39 mg GA/ g dry weight 
and 920.30±0.00 mg QE/100 g dry weight, respectively. Hom Thong unripe banana peel extract showed the 
highest antioxidant activity at IC50 value of 6.12±0.31  mg/L using DPPH free radical scavenging method. This 
extract was compared to positive control trolox (308.82±6.05 mg TE/ g dry weight). In addition, the inhibitory 
effect of Hom Thong unripe banana peel extract on tyrosinase activity showed the lowest IC50 values of 
1.47±0.33 mg/mL. The Hom Thong unripe banana peel extract (0.25% w/w) was prepared liposome using 
high speed mixer homogenizer.The particle size of liposome (Z-Average) was 149.3±3.9 nm on the surface 
charge ( Zeta-potential) - 42.5±0.45 mV with Polydispersity index (PDI) 0.297±0.022. The entrapment 
efficiency of liposome loading Hom Thong unripe banana peel extract was found to be 72.50±1.26. 
 
Keyword: Phenolic and Flavonoid, Antioxidant, Antityrosinase, Liposome, Banana peel 
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บทน า 
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องส าอางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการใส่สารส าคัญลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการ

ออกฤทธิ์เชิงรักษาเรียกว่า ‘เวชส าอาง’ อีกทั้งได้มีแนวทางการพัฒนาต ารับเวชส าอางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยการใช้
ระบบน าส่งสารส าคัญเข้าสู่ช้ันผิวหนังให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ เพื่อส่งเสริมการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
สารส าคัญได้ดียิ่งขึ้น ระบบน าส่งในรูปแบบ“ไลโปโซม” มีลักษณะเป็นถุงกลมๆ ของ สารไขมัน โดยสารไขมันเหล่านี้เป็นสาร
ชนิดแอมฟิพาติก  (Amphipathic) กล่าวคือมีทั้ งกลุ่ มมีขั้ ว  (Polar) ชอบน้ า  (hydrophilic) และ  กลุ่ มที่ ไม่ชอบน้ า  
(Hydrophobic) ในโมเลกุล สารส าคัญที่มีคุณสมบัติชอบน้ าจะกักเก็บอยู่ในส่วนของช้ันท่ีมีขั้ว สารส าคัญไม่ชอบน้ าจะแทรกอยู่
ใน lipid bilayer จะเป็นการช่วยเพิ่มการแพร่ผ่านของสารส าคัญเข้าสู่ผิวหนังส่งผลให้ประสิทธิภาพ หรือการเห็นความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความคงตัวของสารส าคัญ และความคง
ตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ได้นานยิ่งขึ้น [1] 

กล้วยหอมทอง (Musa (AAA group) ‘Hom Thong Pa’) จัดเป็นกล้วยชนิดหนึ่งในสายพันธุ์ Musa acuminata 
กลุ่ม AAA พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ผลสุกรับประทานสดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิก [2] 
dopamine และ catecholamines และพบว่าเปลือกกล้วยมีปริมาณฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงมากกว่าผล ปลี และใบกล้วย [3] โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมระยะดิบ ห่าม และสุกด้วยตั วท าละลาย 
70% เอทานอล โดยสกัดร้อนด้วยวิธีซอกห์เลต กักเก็บสารส าคัญของสารสกัดเปลือกกล้วยด้วยระบบน าส่งไลโปโซม และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้า ดัชนีการกระจายตัว 
(Polydispersity index, PDI) และประสิทธิภาพในการกักเก็บ ผลผลิตที่ได้คือนวัตกรรมอนุภาคไลโปโซมซึ่งเป็นระบบน าส่ง
สารส าคัญของสารสกัดกล้วยหอมทองเป็นครั้งแรก และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น เวชส าอางท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถอ้างถึงสรรพคุณทางเครื่องส าอางท่ีต้องการจากระบบน าส่ง  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็น
จุดเด่นส าคัญของการแข่งขันในตลาดเครื่องส าอาง เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของพืชการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยในท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และต่อยอดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. การเตรียมพืช [3]  
น าเปลือกกล้วยหอมทอง (อ.แม่สาย จ.เชียงราย) ในระยะดิบ ห่าม และสุก มาช่ังแล้วหั่นเป็นช้ินเล็กๆ น าไปอบที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง น าเปลือกกล้วยที่บดเป็นผงละเอียด 125 g มาสกัดด้วยตัวท าละลาย 70% เอ
ทานอล 250 mL ด้วยวิธีซอกห์เลต ณ อุณหภูมิ reflux เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงจากนั้นกรองและน ามาระเหยตัวท าละลายให้แห้ง
ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ได้สารสกัดแห้งเก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 C เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
2. การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด [4] 
 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์โดยใช้วิธี aluminium chloride colorimetric เตรียมสารมาตรฐานเควอซิทินที่
ความเข้มข้น 6.25, 12.5, 25, 50, 100 ppm ปิเปตสารละลายมาตรฐานเควอซินท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 0.5 mL ใส่ในหลอด
ทดลอง เติม 95% เอทานอล ปริมาตร (1.5 mL) สารละลาย 10% อะลูมิเนียมคลอไรด์ (0.1  mL) สารละลาย 1 M 
โพแทสเซียมอะซีเตตในน้ า (0.1 mL) และน้ ากลั่น (2.8 mL) จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 430 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานเควอซิทิน ท าการ
ทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทินโดยการปิเปตสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองระยะดิบ ห่าม และสุก (1,000 
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บทน า 
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องส าอางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการใส่สารส าคัญลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการ

ออกฤทธิ์เชิงรักษาเรียกว่า ‘เวชส าอาง’ อีกทั้งได้มีแนวทางการพัฒนาต ารับเวชส าอางให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยการใช้
ระบบน าส่งสารส าคัญเข้าสู่ช้ันผิวหนังให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ เพื่อส่งเสริมการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
สารส าคัญได้ดียิ่งขึ้น ระบบน าส่งในรูปแบบ“ไลโปโซม” มีลักษณะเป็นถุงกลมๆ ของ สารไขมัน โดยสารไขมันเหล่านี้เป็นสาร
ชนิดแอมฟิพาติก  (Amphipathic) กล่าวคือมีทั้ งกลุ่ มมีขั้ ว  (Polar) ชอบน้ า  (hydrophilic) และ  กลุ่ มที่ ไม่ชอบน้ า  
(Hydrophobic) ในโมเลกุล สารส าคัญที่มีคุณสมบัติชอบน้ าจะกักเก็บอยู่ในส่วนของช้ันท่ีมีขั้ว สารส าคัญไม่ชอบน้ าจะแทรกอยู่
ใน lipid bilayer จะเป็นการช่วยเพิ่มการแพร่ผ่านของสารส าคัญเข้าสู่ผิวหนังส่งผลให้ประสิทธิภาพ หรือการเห็นความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชัดเจนและเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความคงตัวของสารส าคัญ และความคง
ตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ได้นานยิ่งขึ้น [1] 

กล้วยหอมทอง (Musa (AAA group) ‘Hom Thong Pa’) จัดเป็นกล้วยชนิดหนึ่งในสายพันธุ์ Musa acuminata 
กลุ่ม AAA พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ผลสุกรับประทานสดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิก [2] 
dopamine และ catecholamines และพบว่าเปลือกกล้วยมีปริมาณฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงมากกว่าผล ปลี และใบกล้วย [3] โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมระยะดิบ ห่าม และสุกด้วยตั วท าละลาย 
70% เอทานอล โดยสกัดร้อนด้วยวิธีซอกห์เลต กักเก็บสารส าคัญของสารสกัดเปลือกกล้วยด้วยระบบน าส่งไลโปโซม และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เช่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้า ดัชนีการกระจายตัว 
(Polydispersity index, PDI) และประสิทธิภาพในการกักเก็บ ผลผลิตที่ได้คือนวัตกรรมอนุภาคไลโปโซมซึ่งเป็นระบบน าส่ง
สารส าคัญของสารสกัดกล้วยหอมทองเป็นครั้งแรก และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น เวชส าอางท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถอ้างถึงสรรพคุณทางเครื่องส าอางท่ีต้องการจากระบบน าส่ง  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็น
จุดเด่นส าคัญของการแข่งขันในตลาดเครื่องส าอาง เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของพืชการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยในท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และต่อยอดการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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2. การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด [4] 
 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์โดยใช้วิธี aluminium chloride colorimetric เตรียมสารมาตรฐานเควอซิทินที่
ความเข้มข้น 6.25, 12.5, 25, 50, 100 ppm ปิเปตสารละลายมาตรฐานเควอซินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 0.5 mL ใส่ในหลอด
ทดลอง เติม 95% เอทานอล ปริมาตร (1.5 mL) สารละลาย 10% อะลูมิเนียมคลอไรด์ (0.1  mL) สารละลาย 1 M 
โพแทสเซียมอะซีเตตในน้ า (0.1 mL) และน้ ากลั่น (2.8 mL) จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 430 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer น าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานเควอซิทิน ท าการ
ทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทินโดยการปิเปตสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองระยะดิบ ห่าม และสุก (1,000 

µg/mL, 0.5 mL) จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดสอบสารสกัดไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเควอซิทิน เพื่อค านวณหา
ปริมาณเควอซิทินรวม โดยรายงานผลในหน่วยของ mg QE/100g dry weight  
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด [5]  
 น าสารสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองระยะดิบ ห่าม และสุก มาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วย
เทคนิค Folin-Ciocalteu method โดยการปิเปตสารสกัดเปลือกกล้วยที่ความเข้มข้น 500 µg/mL ปริมาณ 0.5 mL ใส่ลงใน
ขวดสีชา แล้วปิเปตสารละลาย Folin-Ciocalteu (10% v/v) ผสมเข้าไปในขวดสีชา 2.5 mL เขย่าและตั้งทิ้งไว้ 3 นาที ในที่มืด 
ณ อุณหภูมิห้อง เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (2 mL, 75 µg/mL) ผสมให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 30 นาที น ามาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณ
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่างเปรียบเทียบกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก ที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 20 , 40, 
80, 120, 160 และ 200 µg/mL น าค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองไปค านวณหาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกโดยแทนค่าในสมการ y = mx + c ที่ได้จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกน าค่าที่ได้มาค านวณในหน่วย mg GA/g dry 
weight 
4. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay 
 วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay โดยการปิเปตสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ระยะดิบ ห่าม 
และสุก ที่ความเข้มข้น 250, 125, 62.5, 31.25 และ 15.63 ppm ปริมาตร 4 mL ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย 
DPPH (0.2 mL, 0.8 mM) เขย่าให้สารละลายเข้ากันตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดประมาณ 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 517 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ 
และค านวณหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยัง้อนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) เทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน trolox  
5. ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส  
 ผสมสารตั้งต้น L-DOPA ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายในปฏิกิริยาเท่ากับ 5 mM กับสารทดสอบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 
โดยให้มีความเข้มข้นสุดท้ายในปฏิกิริยาเท่ากับ 0.0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10 mg/mL ใน สารละลายบัฟเฟอร์ 50 
mM sodium phosphate pH 7.0 จากนั้นเริ่มท าปฏิกิริยาโดยการเติมเอนไซม์ Tyrosinase ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายใน
ปฏิกิริยาเท่ากับ 25 nM แล้วติดตามการเกิดปฏิกิริยาการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase ที่ความยาวคลื่น 475 nm 
เป็นเวลา 5 นาที ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 
6. อนุภาคนาโนคอลลอยด์ไลโปโซมกักเก็บสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทอง  

เตรียมวัฏภาคอินทรีย์ (Organic phase) โดยการชั่งสารสกัดจากกล้วย ปริมาณ 0.1-0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ตัว
ท าละลายอินทรีย์ 30-35 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไขมันแข็ง 5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก แล้วปั่นกวนที่ความเร็ว 400-500 
รอบต่อนาที เติมสารลดแรงตึงผิว ปริมาณ 6.75-8.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักลงไปในวัฏภาคอินทรีย์ สร้างฟิล์มด้วยขวดก้นกลม 
โดยการละลายตัวท าละลายอินทรีย์ออกชะฟิล์มด้วยน้ า และผ่านเครื่องลดขนาดด้วยแรงดันผ่านเยื่อขนาด 200 นาโนเมตร 
จ านวน 10 รอบจะได้อนุภาคนาโนคอลลอยด์ประเภทไลโปโซมน าไปศึกษา ขนาดอนุภาค ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้าเท่ากับ 
และดัชนีการกระจายตัว ด้วยเทคนิค dynamic light scattering (DLS) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บ  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  
วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกด้วยเทคนิค Folin-Ciocalteu method โดยใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสาร

มาตรฐาน (Singleton, 1999) ที่ความเข้มข้น 20, 40, 80, 120, 160 และ 200 µg/mL จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสง (765 
nm) ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า และน าค่าท่ีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน ได้สมการเส้นตรง คือ y = 0.0109x + 0.0601 (R² = 
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0.9992) วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยแทนค่าในสมการเส้นตรงของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว่า
สารสกัดเปลือกกล้วยในระยะดิบให้ปริมาณฟีนอลิกรวมมากที่สุด ถัดมากล้วยหา่มและกล้วยสกุตามล าดับ กล้วยหอมทองดิบให้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ให้ค่าเฉลี่ยบวกลบ SD เท่ากับ 243.00±0.39 
mg GA/g dry weight (ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

ระยะการเปลี่ยนแปลง ปริมาณฟีนอลิก (mg GA/g dry weight) 
ดิบ 243.00±0.39a 

ห่าม 46.02±2.85b 

สุก 43.48±0.51b 

     *หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
2. ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ระยะดิบ ห่าม และสุก เมื่อสกัดด้วยวิธี
ซอกห์เลต โดยใช้เควอซิทินเป็นสารมาตรฐานจากนั้นท าการสร้างกราฟมาตฐานเควอซิทินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ วัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (430 nm) ได้กราฟมาตรฐานเควอซิทินแสดงสมการเส้นตรง y = 0.0064x + 0.1191 (R² = 0.9999) ท าการ
ทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทินโดยใช้สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ระยะดิบ ห่าม และสุก ท าการทดลองทั้งหมด 
3 ซ้ า พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยดิบให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมากที่สุด ถัดมากล้วยห่ามและกล้วยสุกตามล าดับ กล้วย
หอมทองดิบให้ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ให้ค่าเฉลี่ยบวกลบ SD 
เท่ากับเท่ากับ 920.30±0.00 mg QE/100 g dry weight  ถัดมาเป็นกล้วยระยะห่าม และสุกตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

ระยะการเปลี่ยนแปลง ปริมาณฟลาโวนอยด์ (mg QE/100 g dry weight) 
ดิบ 920.31±0.00a 

ห่าม 389.06±2.90b 

สุก 295.31±2.10c 

*หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
3. วิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  แสดงผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์การ
ก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH (% Radical Scavenging) โดยวัดการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 517 nm ซึ่งเป็นค่าความยาวคลื่นที่
สารละลาย DPPH ดูดกลืนได้สูงสุด ดังนั้นสารสกัดที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะรับอิเล็กตรอนกับสารละลาย DPPH มี
ผลท าให้ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ลดลง จากนัน้น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการต้านอนมุลู
อิสระ และค านวณความเข้มข้นน้อยสุดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) พบว่าประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมูลอิสระให้ค่าลดลงสอดคล้องกับระยะดิบ ห่าม และสุก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่า
มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เท่ากับ 6.12±0.31 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 
trolox ให้ค่า IC50 เท่ากับ 1.89±0.07 mg/L ประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในระยะต่าง ๆ 
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0.9992) วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยแทนค่าในสมการเส้นตรงของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว่า
สารสกัดเปลือกกล้วยในระยะดิบให้ปริมาณฟีนอลิกรวมมากที่สุด ถัดมากล้วยหา่มและกล้วยสกุตามล าดับ กล้วยหอมทองดิบให้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ให้ค่าเฉลี่ยบวกลบ SD เท่ากับ 243.00±0.39 
mg GA/g dry weight (ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

ระยะการเปลี่ยนแปลง ปริมาณฟีนอลิก (mg GA/g dry weight) 
ดิบ 243.00±0.39a 

ห่าม 46.02±2.85b 

สุก 43.48±0.51b 

     *หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
2. ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ระยะดิบ ห่าม และสุก เมื่อสกัดด้วยวิธี
ซอกห์เลต โดยใช้เควอซิทินเป็นสารมาตรฐานจากนั้นท าการสร้างกราฟมาตฐานเควอซิทินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ วัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (430 nm) ได้กราฟมาตรฐานเควอซิทินแสดงสมการเส้นตรง y = 0.0064x + 0.1191 (R² = 0.9999) ท าการ
ทดลองเช่นเดียวกับสารมาตรฐานเควอซิทินโดยใช้สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง ระยะดิบ ห่าม และสุก ท าการทดลองทั้งหมด 
3 ซ้ า พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยดิบให้ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมากที่สุด ถัดมากล้วยห่ามและกล้วยสุกตามล าดับ กล้วย
หอมทองดิบให้ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ให้ค่าเฉลี่ยบวกลบ SD 
เท่ากับเท่ากับ 920.30±0.00 mg QE/100 g dry weight  ถัดมาเป็นกล้วยระยะห่าม และสุกตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

ระยะการเปลี่ยนแปลง ปริมาณฟลาโวนอยด์ (mg QE/100 g dry weight) 
ดิบ 920.31±0.00a 

ห่าม 389.06±2.90b 

สุก 295.31±2.10c 

*หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
3. วิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง 

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  แสดงผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์การ
ก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH (% Radical Scavenging) โดยวัดการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 517 nm ซึ่งเป็นค่าความยาวคลื่นที่
สารละลาย DPPH ดูดกลืนได้สูงสุด ดังนั้นสารสกัดที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะรับอิเล็กตรอนกับสารละลาย DPPH มี
ผลท าให้ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ลดลง จากนัน้น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการต้านอนมุลู
อิสระ และค านวณความเข้มข้นน้อยสุดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) พบว่าประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมูลอิสระให้ค่าลดลงสอดคล้องกับระยะดิบ ห่าม และสุก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่า
มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เท่ากับ 6.12±0.31 mg/L เมื่อเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 
trolox ให้ค่า IC50 เท่ากับ 1.89±0.07 mg/L ประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในระยะต่าง ๆ 

เมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ์ พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่ามากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.05) เท่ากับ 308.82±6.05 mg TE/g dry weight รองลงมาเป็นกล้วยหอมทองห่าม (26.60±0.01 mg TE/g) และ
เปลือกกล้วยหอมทองสุก (23.91±0.33 mg TE/g dry weight) ให้ประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระน้อยที่สุด (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง  

ระยะการ
เปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพต้านอนุมลูอิสระ 
DPPH (IC50) 

ประสิทธิภาพต้านอนุมลูอิสระ 
DPPH (mg TE/ g dry weight) 

ดิบ 6.12±0.31a 308.82±6.05a 

ห่าม 71.04±0.03b 26.60±0.01b 
สุก 79.02±1.10c 23.91±0.33c 

*หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
4. วิเคราะห์ฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 
          น าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบซึ่งมีปริมาณฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์และประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระมากทีสุ่ดมา
ทดสอบปฏิกริิยาการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase โดยสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบมีความเข้มข้น 0.0, 0.5, 
1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10 mg/mLท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า สามารถค านวณหาค่าอตัราเร็วเริ่มต้น (V0) และค่าแอกติวติี
ได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าแอกติวิตีการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase ในสภาวะที่มีสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์ 

ความเข้มข้นของสาร 
ทดสอบ (mg/mL) 

อัตราเร็วเริม่ต้น 
(v0, s -1) 

Remaining activity (µM 
· s -1) 

% Remaining 
activity 

0 0.00020±0.00 5.38×10-2±0.00 100.00±0.00 
0.5 0.00018±0.00 4.87×10-2±0.00 90.45±0.00 
1.0 0.00016±0.00 4.32×10-2±0.00 80.40±0.00 
2.5 0.00014±0.00 3.78×10-2±0.00 70.35±0.00 
5.0 0.00012±0.00 3.24×10-2±0.00 60.30±0.00 
7.5 0.00012±0.00 3.24×10-2±0.00 60.30±0.00 
10.0 0.00012±0.00 3.24×10-2±0.00 60.30±0.00 

 
             จากค่าแอกติวิตีในตารางที่ 4 สามารถน ามาพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % remaining activity และ
ความเข้มข้นของสารทดสอบ ดังรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าสารทดสอบมีความสามารถในการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ 
Tyrosinase ซึ่งเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารทดสอบท าให้การท างานของเอนไซม์ Tyrosinase ลดลง และเมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารทดสอบไปจนถึง 5.0, 7.5 และ 10.0 mg/mL พบว่าการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase นั้นเริ่มคงที่ แสดงให้
เห็นว่าสารทดสอบนั้นมีความสามารถในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase ที่ไม่สมบูรณ์เมื่ออธิบายกราฟแสดง
ความสัมพันธ์นี้ด้วยสมการที่แสดงด้านล่าง โดยที่ V0  คือ แอกติวิตีของเอนไซม์ที่ความเข้มข้นใด ๆ ของตัวยับยั้ง, Vcontrol คือ 
แอกติวิตีของเอนไซม์ในสภาวะที่ไม่มีตัวยับยั้ง, [I] คือ ความเข้มข้นของตัวยับยั้ง และ Ki,app คือ ค่าคงท่ีของการยับยั้งเอนไซม์
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จะท าให้ได้ค่า Ki,app เท่ากับ 1.47±0.33 mg/mL โดยที่ค่า Ki,app มีค่าประมาณเท่ากับค่า IC50 ดังนั้นจะได้ค่า IC50 ของสาร
ทดสอบต่อการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase เท่ากับ 1.47±0.33 mg/mL 

 
 

𝑉𝑉0 =
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

1 + ( [𝐼𝐼]
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

)
 

                 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง % remaining activity กับสารทดสอบท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
 
5. การเตรยีมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วย 

การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบ ประกอบด้วยสารสกัดกล้วยปริมาณ 0.25 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนักสารลดแรงตึงผิวปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไขมันแข็ง 5.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักและน้ าในอัตราส่วนท่ีท า
ให้ปริมาณขององค์ประกอบครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จากนั้นปั่นกวนด้วยความเร็วสูงด้วยเครื่อง Hi-speed 
homogenizer เพื่อให้สารละลายที่ได้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้อนุภาคนาโนคอลลอยด์ไลโปโซมกักเก็บสารสกัดกล้วยที่มี
ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรตามต้องการ ให้อนุภาคไลโปโซมลักษณะเหลืองอ่อนะมี pH เท่ากับ 7.1 ขนาดอนุภาคของไลโป
โซมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 149.3±3.9 nm ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้าเท่ากับ -42.5±0.45 mV และดัชนีการ
กระจายตัวเท่ากับ 0.297±0.022 ด้วยเทคนิค dynamic light scattering (DLS) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัด
เปลือกกล้วยหอมทองดิบในไลโปโซม โดยท าการเจือจางไลโปโซม ที่เตรียมได้ด้วย เอทานอล แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง 
Centrifuge หลังจากนั้นน าของเหลวใสส่วนบน (Supernatant) มาวิเคราะห์ด้วยวิธ ีFolin-Ciocalteu colorimetric พบว่าไล
โปโซมสามารถกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองได้เท่ากับร้อยละ 72.50±1.26 

  
ตารางที่ 5 แสดงคุณสมบตัิของไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดเปลือกกลว้ยหอมทองดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมากกว่าระยะ ห่าม และสุก ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์แปรผนัตามสารต้านอนุมูลอิสระและลดลง
สอดคล้องกับระยะการเปลี่ยนแปลงดิบ ห่าม และสุกตามล าดับ เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยการจับกับอนุมูลอิสระเพื่อหยุดยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในผลกล้วยสายพันธุ์ Musa 
acuminata อื่น ๆ ซึ่งเป็นกล้วยในสายพันธุ์เดียวกับกล้วยหอมทอง ช้ีให้เห็นว่าปริมาณฟีนอลิกรวมพบในเปลือกมากกว่าใน
เนื้อกล้วย และพบในกล้วยดิบมากกว่าในกล้วยสุก [5] ผลของตัวท าละลายพบว่าการสกัดด้วย 70% เอทานอลจะได้สารสกัดที่
มีปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าการสกัดด้วยน้ าในเปลือกกล้วย เนื่องจากความสามารถในการสกัดสาร

คุณสมบัต ิ ผลการทดลอง 
pH 7.1 

ประจุบนผิวอนุภาคศักยซ์ีต้า (Zeta-potential) -42.5±0.45 mV 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Z-Average) 149.3±3.9 nm 

ดัชนีการกระจายตัว (Polydispersity index, PDI) 0.297±0.022 
ประสิทธิภาพการกักเก็บร้อยละ 72.50±1.26 
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จะท าให้ได้ค่า Ki,app เท่ากับ 1.47±0.33 mg/mL โดยที่ค่า Ki,app มีค่าประมาณเท่ากับค่า IC50 ดังนั้นจะได้ค่า IC50 ของสาร
ทดสอบต่อการท างานของเอนไซม์ Tyrosinase เท่ากับ 1.47±0.33 mg/mL 

 
 

𝑉𝑉0 =
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

1 + ( [𝐼𝐼]
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

)
 

                 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง % remaining activity กับสารทดสอบท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
 
5. การเตรยีมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วย 

การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบ ประกอบด้วยสารสกัดกล้วยปริมาณ 0.25 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนักสารลดแรงตึงผิวปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ไขมันแข็ง 5.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักและน้ าในอัตราส่วนท่ีท า
ให้ปริมาณขององค์ประกอบครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จากนั้นปั่นกวนด้วยความเร็วสูงด้วยเครื่อง Hi-speed 
homogenizer เพื่อให้สารละลายที่ได้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้อนุภาคนาโนคอลลอยด์ไลโปโซมกักเก็บสารสกัดกล้วยที่มี
ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรตามต้องการ ให้อนุภาคไลโปโซมลักษณะเหลืองอ่อนะมี pH เท่ากับ 7.1 ขนาดอนุภาคของไลโป
โซมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 149.3±3.9 nm ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้าเท่ากับ -42.5±0.45 mV และดัชนีการ
กระจายตัวเท่ากับ 0.297±0.022 ด้วยเทคนิค dynamic light scattering (DLS) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัด
เปลือกกล้วยหอมทองดิบในไลโปโซม โดยท าการเจือจางไลโปโซม ที่เตรียมได้ด้วย เอทานอล แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง 
Centrifuge หลังจากนั้นน าของเหลวใสส่วนบน (Supernatant) มาวิเคราะห์ด้วยวิธ ีFolin-Ciocalteu colorimetric พบว่าไล
โปโซมสามารถกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองได้เท่ากับร้อยละ 72.50±1.26 

  
ตารางที่ 5 แสดงคุณสมบตัิของไลโปโซมที่กักเก็บสารสกัดเปลือกกลว้ยหอมทองดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์รวมทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมากกว่าระยะ ห่าม และสุก ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์แปรผนัตามสารต้านอนุมูลอิสระและลดลง
สอดคล้องกับระยะการเปลี่ยนแปลงดิบ ห่าม และสุกตามล าดับ เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยการจับกับอนุมูลอิสระเพื่อหยุดยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในผลกล้วยสายพันธุ์ Musa 
acuminata อื่น ๆ ซึ่งเป็นกล้วยในสายพันธุ์เดียวกับกล้วยหอมทอง ช้ีให้เห็นว่าปริมาณฟีนอลิกรวมพบในเปลือกมากกว่าใน
เนื้อกล้วย และพบในกล้วยดิบมากกว่าในกล้วยสุก [5] ผลของตัวท าละลายพบว่าการสกัดด้วย 70% เอทานอลจะได้สารสกัดที่
มีปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าการสกัดด้วยน้ าในเปลือกกล้วย เนื่องจากความสามารถในการสกัดสาร

คุณสมบัต ิ ผลการทดลอง 
pH 7.1 

ประจุบนผิวอนุภาคศักยซ์ีต้า (Zeta-potential) -42.5±0.45 mV 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Z-Average) 149.3±3.9 nm 

ดัชนีการกระจายตัว (Polydispersity index, PDI) 0.297±0.022 
ประสิทธิภาพการกักเก็บร้อยละ 72.50±1.26 

ของตัวท าละลายอินทรีย์กลุ่มแอลกอฮอล์หรือตัวท าละลายร่วมของแอลกอฮอล์กับน้ าสูงกว่าการใช้น้ าเป็นตัวท าละลายเดี่ยว 
สารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ยังสามารถจับกับโลหะในโครงสร้างของเมทาโลเอนไซม ์(metalloenzyme) ที่บริเวณเร่งได้จึงท า
ให้สารในกลุ่มนี้มีความสามารถในการลดการสร้างเมด็สีจากการยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนสโดยตรง เนื่องจากโครงสร้างของฟลาโว
นอยด์มีหมู่ แอลฟา-คีโต หรือ 3-ไฮดรอกซี ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับหมู่ ไดไฮดรอกซีฟีนิลของ DOPA ขนาดอนุภาคของไลโป
โซมมีขนาดระดับนาโนเท่ากับ 149.3±3.9 nm ขนาดอนุภาคอยู่ในระดับนาโน จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพการกักเก็บสารส าคญั
มากขึ้น มีค่าประจุเท่ากับ -42.5±0.45 mV เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี dynamic light scattering (DLS) ค่าศักย์ซีต้าน้อยกว่า -30 
mV ไลโปโซมจะไม่เกิดความไม่คงตัวแบบเกาะกลุ่มกัน และมีดัชนีการกระจายตัวเท่ากับ 0.297±0.022 วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การกักเก็บ (Entrapment efficiency) ของสารสกัดด้วยไลโปโซม พบว่าร้อยละของสารสกัดที่กักเก็บด้วยไลโปโซมเท่ากับ 
72.50±1.26.ให้ผลการกักเก็บสารส าคัญมากกว่าร้อยละ 65 สามารถพัฒนาเป็นต ารับเวชส าอางต่อไปได ้ผลผลิตที่ได้นวัตกรรม
อนุภาคไลโปโซมซึ่งเป็นระบบน าส่งสารส าคัญของสารสกัดกล้วยหอมทองเป็นครั้งแรก สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นเวชส าอางท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและมูลค่าของพืชสมุนไพรการเกษตร และต่อยอด
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
สรุปผลการทดลอง 
        สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแปรผัน
ลดลงตามระยะดิบ ห่าม และสุก กล้วยหอมทองดิบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและปริมาณฟลาโว
นอยด์รวมสูงที่สุด ดังนั้นจึงน ามาทดสอบเอนไซม์ไทโรซิเนสให้ค่า IC50=1.47 ± 0.33 mg/mL และท าการกักเก็บด้วยอนุภาคไล
โปโซม ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโน ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้า -42.5±0.45 mV ดัชนีการกระจายตัวเท่ากับ 
0.256±0.01 และใหป้ระสิทธิภาพการกักเก็บเท่ากับร้อยละ 72.50±1.26 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและ นวัตกรรม ประเภท 
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จลนพลศาสตร์การอบแห้งอินทผลัมพันธุ์บาฮี 
มารีนา มะหนิ1* ฮาบีบ๊ะ หะยีอามะ2  

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจำลองการอบแห้งช้ันบาง สำหรับการทำนายการเปลีย่นแปลงอัตราส่วนความชื้นของ
อินทผลัม โดยใช้อุณหภูมิ 50 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส   ทำการอบแห้งอินทผลัมจากความช้ืนประมาณ  254.87 ± 1.45 
เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง จนเหลือความช้ืนประมาณ 47.65 ± 2.35 เปอร์เซ็นตม์าตรฐานแห้ง     จากนั้นนำมาเปรยีบเทียบกับแบบ 
จำลองการอบแห้งช้ันบางของ Lewis, Page, Modified Page, Henderson & Pabis, Wang and Singh, Logarithmic ,Two 
Term, Two Term exponential, Modified Henderson & Pabis, Midilli, Approximation of diffusion และ Logistic  พบว่า
แบบจำลองการอบแห้งของ Approximation of diffusion     สามารถทำนายลักษณะการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นของ
อินทผลัมได้ดีทีสุ่ด โดยค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (R2) มากที่สุด และค่าไคสแควร์ (𝜒𝜒²) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) น้อยที่สุด 
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Drying Kinetics of Phoenix dactylifera L. Species Bahi 

Marina Mani1* Habibah Hayeeama2  

Abstract 

 This study aimed determine the thin layer drying model for predicting the change in moisture ratio of  
Phoenix dactylifera L. during hot air drying. The drying temperatures were 50 60 70 and 80 ºC. The times required 
to reduce the moisture content of Phoenix dactylifera L. The times required to reduce the moisture content of 
Phoenix dactylifera L. from  254.87 ± 1.45 % dry basis to  47.65 ± 2.35 % dry basis   The thin layer drying model 
including the  Lewis model, Page model, Modified Page model, Henderson & Pobis model , Wang and singh 
model, Logarithmic model, Two Term model, Two Term exponential model, Modified Henderson & Pobis 
model, Midilli model, Approximation of diffusion model and Logistic model for use in determining the model 
to predict the moisture change ratio of  Phoenix dactylifera L. during drying with hot air at various temperatures 
and drying times. The results showed that the thin layer drying model of  Approximation of diffusion was found 
to be the most stable prediction due to the highest coefficient of determination (R²) and the lowest least Chi-
square (χ²) , root mean square error (RMSE) and the mean bias error (MBE) 
 

Keywords : Thin Layer Drying Model, Phoenix dactylifera L. 
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Drying Kinetics of Phoenix dactylifera L. Species Bahi 

Marina Mani1* Habibah Hayeeama2  

Abstract 

 This study aimed determine the thin layer drying model for predicting the change in moisture ratio of  
Phoenix dactylifera L. during hot air drying. The drying temperatures were 50 60 70 and 80 ºC. The times required 
to reduce the moisture content of Phoenix dactylifera L. The times required to reduce the moisture content of 
Phoenix dactylifera L. from  254.87 ± 1.45 % dry basis to  47.65 ± 2.35 % dry basis   The thin layer drying model 
including the  Lewis model, Page model, Modified Page model, Henderson & Pobis model , Wang and singh 
model, Logarithmic model, Two Term model, Two Term exponential model, Modified Henderson & Pobis 
model, Midilli model, Approximation of diffusion model and Logistic model for use in determining the model 
to predict the moisture change ratio of  Phoenix dactylifera L. during drying with hot air at various temperatures 
and drying times. The results showed that the thin layer drying model of  Approximation of diffusion was found 
to be the most stable prediction due to the highest coefficient of determination (R²) and the lowest least Chi-
square (χ²) , root mean square error (RMSE) and the mean bias error (MBE) 
 

Keywords : Thin Layer Drying Model, Phoenix dactylifera L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

          อินทผาลัม (Date Palm) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix dactlifera L.อยู่ในวงค์ : Arecaceaeเป็นไม้ยืนต้น อยู่ตระกูล
เดียวกับปาล์ม มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ใบประกอบขนนก ผลอยู่เป็นพวง มีก้านยาว มีลักษณะทรงกลมรี ผิวเปลือกบางเรียบเป็นมัน ผล
อ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองส้ม สีแดงหรือสีน้ำตาล ตามสายพันธ์ุ มีเนื้อสีเหลือง เนื้อฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานฉ่ำ มีเมล็ดแข็งทรงยาวรี 
อยู่ข้างในเนื้อ มีถิ่นกำเนิดในตะวันออกกลาง เป็นที่นิยมปลูกกันมากในประเทศร้อนและแห้ง มีปลูกกันหลายสายพันธุ์ มี  และ
สรรพคุณทางยาหลายอย่าง ใช้นำมาประกอบทำอาหารต่างๆ ได้หลายเมนู เป็นผลไม้รับประทาน ใช้ทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้ 
 การอบแห้งเป็นกระบวนการแปรรูปที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีการเก็บรักษาได้ยาวนาน โดยการลดปริมาณของน้ำอิสระ 
หรือความชื้นให้ต่ำลงจนถึงระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยได้ นอกจากนั้นการลด
ความ ชื้นของและปริมาตรของอาหารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการเก็บรักษาและขนส่ง [2] วิธีการอบแห้งอาหารนั้นมกัใช้
การอบแห้งด้วยลมร้อนเพื่อทำให้แห้ง ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายและควบคุมการทำงานได้ง่าย แต่อาจใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นการทดลอง
เพื่อกำหนดสภาวะการอบแห้งและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ
ระบบการอบแห้ง  
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เพื่อทำนายพฤติกรรมการอบแห้งซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นในการออกแบบกระบวนการอบแห้งให้มีความเหมาะสมกับวิธีการและวัสดุที่ใช้ในการอบแห้ง  ซึ่งประทีป ตุ้มทองและคณะ 
[1]  ได้ศึกษาจลนศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่ของปลานิล พบว่า สมการแบบจำลอง Two term  สามารถอธิบาย
จลนพลศาสตร์การอบแห้งช้ันบางช้ินปลานิลได้ดีที่สุด  
 ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จ ึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อหาแบบจำลองที ่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง ของอินทผลัมซึ ่งแบบจำลอง 
หรือสมการการอบแห้งที่สามารถทำนายอัตราส่วนความชื้นได้อย่างแม่นยำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในกระบวน  
การอบแห้งต่อไป 

 
วิธีดำเนินการ 

1. การหาความชื้นเร่ิมต้น 
 นำอินทผลัมสดพันธุบ์าฮี     ทำการปอกเปลือกและนำเอาเมล็ดอินทผลัมที่อยูด่้านในออก หั่นเนื้ออินทผลัมใหม้ีขนาดเล็ก
ที่สุด แบ่งตัวอย่างของอินทผลัมทีห่ั่นไว้เป็น 3 ส่วน ส่วนละ 3 กรัม จำนวน 3 ตัวอย่าง นำไปหาความช้ืนเริ่มต้นโดยการนำไปอบแห้ง
ด้วยตู้อบ (ยี่ห้อ Memmert รุ่น UFE 700) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง (AOAC, 2010) [2] 
เพื่อหาน้ำหนักแห้งของอินทผลัม แล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาปริมาณความช้ืนได้จากสมการที่ (1) 
     MC  =    W− d

d      (1)   
 เมื่อ    MC   คือ  ความชื้นของอินทผลัม (dry basis) 
           W    คือ  น้ำหนักของอินทผลัม (g) 
           d     คือ  น้ำหนักแห้งของอินทผลัม (g) 
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2. การหาอัตราส่วนความชื้น 
  อัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งจะวิเคราะห์ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นและเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 
ซึ่งอัตราส่วนความชื้นสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2) 
    MR  =    Mt − Meq 

Mi
     (2)        

เมื่อ    MR   คือ   อัตราส่วนความชื้น (decimal)  
                    Mt     คือ   ความช้ืนท่ีเวลาใด ๆ ของอินทผลัม (dry basis) 
         Mi     คือ   ความช้ืนเริ่มต้นของอินทผลัม (dry basis) 
                    Meq   คือ   ความช้ืนสมดุลนของอินทผลัม (dry basis) 

ในการศึกษาครั้งนี้ไม่คิดความชื้นสมดุล เนื่องจากความช้ืนสมดุลมีค่าน้อยกว่าค่าความช้ืนเริ่มต้นและความช้ืนที่เวลาใด ๆ 
ค่อนข้างมาก  ดังนั้นอัตราส่วนความชื้นสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังสมการที่ (3) 
    MR  =    Mt  

Mi
      (3) 

3. วิธีการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้นำข้อมูลการอบแห้งที่ได้จากการทดลองนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล แล้วเปรียบเทยีบกับผลการทำนาย
อัตราส่วนความชื้นการอบแห้งด้วยแบบจำลองเอมพรีิคัล [8] โดยมีอินทผลัมสดที่นำเอาเมล็ดที่อยู่ดา้นในออกแล้วใช้ในการทดสอบ 
ทำการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนด้วยไฟฟ้า (ยี่ห้อ Binder รุ่น ED56) ภายใต้เงื่อนไขการอบแห้ง คือ อุณหภูมิอบแห้ง  50 60 
70 และ 80 องศาเซลเซียส   ทำการบันทึกน้ำหนักของอินทผลัมทีล่ดลงทุก ๆ 15 นาที จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ จากนั้นคำนวณหา
อัตราส่วนความชื้น และในขัน้ตอนสุดท้าย คือ การนำอินทผลัมที่ผา่นการอบจนน้ำหนักคงที่แล้ว ไปหาปริมาณน้ำหนักแห้งปริมาณ
ความช้ืนสุดท้าย และปริมาณความชื้นที่เวลาใด ๆ ท่ีผ่านการอบแหง้ โดยใช้การหาโดยวิธีมาตรฐานของ AOAC (AOAC, 2010) [3] 
นำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟระหว่างค่าอัตราส่วนความชื้นและระยเวลาในการอบแห้ง  เขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ
แบบจำลองต่าง ๆ  ซึ่งแสดงในตารางที่ 1  
4. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เอมพีริคัล 
 สมการทางคณิตศาสตร์เอมพีริคัลมีหลายรูปแบบ ซึ่งแบบจำลองที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวิธีการอบแหง้หรือคุณสมบัติของ
วัสดุทางการเกษตร [8]  ในการศกึษาครั้งนี้ใช้รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์เอมพิรคีัล แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเ์อมพีริคลัสำหรับการทำนายอัตราส่วนความชื้นการอบแห้ง [8]  

ลำดับที ่ ชื่อแบบจำลอง รูปแบบสมการ 
1 Lewis MR  =    exp (−kt) 

2 Henderson and Pabis MR  =    a exp (−kt) 

3 Page MR  =    exp (−ktn) 

4 Modified Page 1 MR  =    exp (−kt)n) 

5 Logistic MR =     a/(1 + exp (kt) 

6 Wang and Singh MR  =   1 + at + bt3  

7 Logarithmic MR  =   aexp(−kt) + c 

8 Two Term  MR  =   aexp−k1t) + bexp(−k2t) 

9 Two Term exponential MR  =   aexp(−kt) + (1 − a)exp (−kat) 

10 Modified Henderson & Pabis MR  =   aexp(−kt) + bexp(−gt) + cexp(−ht) 

ลำดับที ่ ชื่อแบบจำลอง รูปแบบสมการ 
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2. การหาอัตราส่วนความชื้น 
  อัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งจะวิเคราะห์ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นและเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง 
ซึ่งอัตราส่วนความชื้นสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2) 
    MR  =    Mt − Meq 

Mi
     (2)        

เมื่อ    MR   คือ   อัตราส่วนความชื้น (decimal)  
                    Mt     คือ   ความช้ืนท่ีเวลาใด ๆ ของอินทผลัม (dry basis) 
         Mi     คือ   ความช้ืนเริ่มต้นของอินทผลัม (dry basis) 
                    Meq   คือ   ความช้ืนสมดุลนของอินทผลัม (dry basis) 

ในการศึกษาครั้งนี้ไม่คิดความชื้นสมดุล เนื่องจากความช้ืนสมดุลมีค่าน้อยกว่าค่าความช้ืนเริ่มต้นและความช้ืนที่เวลาใด ๆ 
ค่อนข้างมาก  ดังนั้นอัตราส่วนความชื้นสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังสมการที่ (3) 
    MR  =    Mt  

Mi
      (3) 

3. วิธีการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้นำข้อมูลการอบแห้งที่ได้จากการทดลองนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล แล้วเปรียบเทยีบกับผลการทำนาย
อัตราส่วนความชื้นการอบแห้งด้วยแบบจำลองเอมพรีิคัล [8] โดยมีอินทผลัมสดที่นำเอาเมล็ดที่อยู่ดา้นในออกแล้วใช้ในการทดสอบ 
ทำการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนด้วยไฟฟ้า (ยี่ห้อ Binder รุ่น ED56) ภายใต้เงื่อนไขการอบแห้ง คือ อุณหภูมิอบแห้ง  50 60 
70 และ 80 องศาเซลเซียส   ทำการบันทึกน้ำหนักของอินทผลัมทีล่ดลงทุก ๆ 15 นาที จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ จากนั้นคำนวณหา
อัตราส่วนความชื้น และในขัน้ตอนสุดท้าย คือ การนำอินทผลัมที่ผา่นการอบจนน้ำหนักคงที่แล้ว ไปหาปริมาณน้ำหนักแห้งปริมาณ
ความช้ืนสุดท้าย และปริมาณความชื้นที่เวลาใด ๆ ท่ีผ่านการอบแหง้ โดยใช้การหาโดยวิธีมาตรฐานของ AOAC (AOAC, 2010) [3] 
นำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟระหว่างค่าอัตราส่วนความชื้นและระยเวลาในการอบแห้ง  เขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ
แบบจำลองต่าง ๆ  ซึ่งแสดงในตารางที่ 1  
4. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เอมพีริคัล 
 สมการทางคณิตศาสตร์เอมพีริคัลมีหลายรูปแบบ ซึ่งแบบจำลองที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวิธีการอบแหง้หรือคุณสมบัติของ
วัสดุทางการเกษตร [8]  ในการศกึษาครั้งนี้ใช้รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์เอมพิรคีัล แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเ์อมพีริคลัสำหรับการทำนายอัตราส่วนความชื้นการอบแห้ง [8]  

ลำดับที ่ ชื่อแบบจำลอง รูปแบบสมการ 
1 Lewis MR  =    exp (−kt) 

2 Henderson and Pabis MR  =    a exp (−kt) 

3 Page MR  =    exp (−ktn) 

4 Modified Page 1 MR  =    exp (−kt)n) 

5 Logistic MR =     a/(1 + exp (kt) 

6 Wang and Singh MR  =   1 + at + bt3  

7 Logarithmic MR  =   aexp(−kt) + c 

8 Two Term  MR  =   aexp−k1t) + bexp(−k2t) 

9 Two Term exponential MR  =   aexp(−kt) + (1 − a)exp (−kat) 

10 Modified Henderson & Pabis MR  =   aexp(−kt) + bexp(−gt) + cexp(−ht) 

ลำดับที ่ ชื่อแบบจำลอง รูปแบบสมการ 

11 Midilli MR  =   aexp(−ktn) + bt 

12 Approximation of diffusion MR  =   aexp(−kt) + (1 − a)exp (−kbt) 

 * t  คือ เวลาในการอบแห้ง และ k, k1, k2, n, a, b, c, g, h  คือ ค่าคงที่ซ่ึงจะได้จากการวิเคราะห์แบบจำลอง 

 การวิเคราะห์รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์เอมพีรคิัลที่เหมาะสมสำหรับการทำนายกระบวนการอบแห้ง     ซึ่งใช้เทคนิค
การวิเคราะหส์มการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear regression)       ซึง่มีดัชนีบ่งช้ีความสามารถในการทำนายสมการทาง 
คณิตศาสตร์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2)  ค่าไคสแควร์ (Chi-square, 2)  ค่ารากท่ี 
สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root mean square error, RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (Mean bias error, 
MBE) [8]  เป็นค่าพารามิเตอร์ทางสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ     เพื่อหาค่าความแม่นยำในการทำนายค่าอตัราส่วน
ความช้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวา่งการอบแห้ง    โดยค่า R2 เป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพของรูปแบบสมการในแบบจำลองการอบแห้ง  
โดยยิ่งมีคา่เข้าใกล้ 1.0   แสดงว่าแบบจำลองดังกล่าวมีความแม่นยำมาก     ในขณะที่ค่า 2,  ค่า RMSE และค่า MBE  เป็นค่าที่ใช้
บ่งบอกความผิดพลาดในการทำนายค่าของแบบจำลองการอบแห้ง    ดังนั้นแบบจำลองการอบแห้งที่มีความแม่นยำมนการทำนายที่
เหมาะสม ควรจะมีคา่ R2 มากแตม่ีค่า 2, ค่า RMSE และค่า MBE น้อย  โดยสมการการหาพารามิเตอร์ทั้ง 12 ค่า  แสดงในสมการ
ที ่(5) – (8) ทั้ง ตามลำดับ 

   R2   =   [ ∑ MRexp,i × MRpre,i
n
i=1

√(∑ MRexp,i
           2n

i=1 )(∑ MRpre,i
           2n

i=1 )
]

2

              (4) 

 

             2   =     ∑ (MRexp,i × MRpre,i)2n
i=1

N−np
              (5) 

    

RMSE  =   √1
N ∑ (MRpre,i −  MRexp,i)2n

i=1       (6) 
 

   MBE  =      1
N ∑ (MRpre,i −  MRexp,i)2n

i=1        (7) 
เมื่อ    MRexp,i  คือ  อัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการทดลอง (decimal) 

                     MRpre,i  คือ  อัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการทำนายของแบบจำลองการอบแห้ง (decimal) 
                     N         คือ  จำนวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
                      np       คือ  จำนวนตัวแปรในแบบจำลองการอบแห้ง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเพือ่หาแบบจำลองเอมพีรคิัลที่เหมาะสมสำหรับการทำนายอตัราส่วนความช้ืนการอบแห้ง
ของลูกหยี ที่อุณหภมูิอบแห้ง 50 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส แสดงในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (R2) ค่าไคสแควร ์
(2)  ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) เมือเทียบกับข้อมูลการ
ทดลองของแบบจำลองเอมพีริคลัทั้ง 12 แบบจำลอง ดังแสดงในตารางที่ 2  และผลการทำนายอัตราส่วนความชื้นของการอบแห้ง
อินทผลัมได้แสดงดังรูปที่ 1-4 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเอมพีริคัลสำหรับการอบแห้งอินทผลัม  

ช่ือแบบจำลอง
การอบแห้ง 

อุณหภูมิ 
(℃) 

ค่าคงท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบจำลอง 

𝐑𝐑𝟐𝟐 𝛘𝛘² RMSE MBE 

 
Lewis 

50 
60 
70 
80 

k = 0.00358 
k = 0.00973 
k = 0.009632 
k = 0.01014 

0.9897 
0.9865 
0.9903 
0.9975 

0.004265 
0.000202 
0.000254 

2.94421E-05 

0.084751 
0.020745 
0.023298 
0.008203 

7.18000 
0.00043 
0.00054 
6.72961 

 
Henderson 
and Pabis 

50 
60 
70 
80 

k = 0.99765  a=0.003837 
k = 0.9477    a=0.009149 
k = 0.998      a=0.009734 
k = 1.002      a = 0.01016 

0.9896 
0.9819 
0.9937 
0.9976 

4.28E-05 
1.23E-03 
1.36E-03 
7.71E-05 

0.006190681 
0.032701 
0.034296 

0.008129822 

0.38000 
0.00107 
0.00117 
6.61000 

 
 

Page 

50 
60 
70 
80 

k = 0.002726  n = 1.0422 
k = 0.020974  n = 0.8076 
k = 0.008305  n = 0.9678 
k = 0.010457  n = 0.9825 

0.9889 
0.9822 
0.9735 
0.9936 

0.012351 
0.010981 
0.043618 
0.000864 

0.14818 
0.158431 
0.315752 
0.04613 

0.02196 
0.02510 
0.09969 
0.00212 

 
Modified 
Page1 

50 
60 
70 
80 
 

k = 0.003863 n = 1.0422 
k = 0.009744 n = 0.8076 
k = 0.020973 n = 0.9678 
k = 0.022221 n = 0.9825 

0.9889 
0.9822 
0.9735 
0.9936 

6.55331E-05 
0.000183876 

0.534132 
0.506761 

0.007632 
0.012554 
0.676629 
0.654826 

0.5800 
0.00015 
0.45782 
0.42879 

 
 
 

Logistic 

50 
60 
70 
80 

k = 0.948001  a = 0.0035  
k = 0.726367  a = 0.0066 
k = 0.80493    a = 0.0075 
k = 0.901315  a = 0.0091 

0.9748 
0.9352 
0.9519 
0.9764 

0.772828 
0.200716 
0.196639 
0.167137 

0.828829 
0.414779 
0.410546 
0.376064 

0.68695 
0.13381 
0.13109 
0.14142 

Wang and sing 50 
60 
70 
80 

k = 5.29E-06  n = -0.0038 
k = 1.92E-05  n = -0.0081 
k = 1.80E-05  n = -0.0079 
k = 190E -05  n = -0.0082 

0.9986 
0.9843 
0.9898 
0.9962 

2.59E-03 
0.001679 
0.000335 
0.000291 

0.048135 
0.038142 
0.017044 
0.015782 

0.002331 
0.001455 
0.000291 
0.000249 

 
 
 
Logarithmic 

50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

k = 0.16653 n = 0.862407  
c = 0.005534 
k = 0.117492 n = 0.883539 
c = 0.013506 
k = 0.08253 n = 0.945836 
c = 0.012251 
k = 0.033129 n = 0.979537 
c = 0.011113 

0.9960 
 

0.9994 
 

0.9972 
 

0.9984 

0.184029 
 

0.124983 
 

0.057929 
 

0.007751 

0.40578 
 

0.329118 
 

0.224066 
 

0.081507 

0.164658 
 

0.108319 
 

0.050206 
 

0.006643 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเอมพีริคัลสำหรับการอบแห้งอินทผลัม  

ช่ือแบบจำลอง
การอบแห้ง 

อุณหภูมิ 
(℃) 

ค่าคงท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบจำลอง 

𝐑𝐑𝟐𝟐 𝛘𝛘² RMSE MBE 

 
Lewis 

50 
60 
70 
80 

k = 0.00358 
k = 0.00973 
k = 0.009632 
k = 0.01014 

0.9897 
0.9865 
0.9903 
0.9975 

0.004265 
0.000202 
0.000254 

2.94421E-05 

0.084751 
0.020745 
0.023298 
0.008203 

7.18000 
0.00043 
0.00054 
6.72961 

 
Henderson 
and Pabis 

50 
60 
70 
80 

k = 0.99765  a=0.003837 
k = 0.9477    a=0.009149 
k = 0.998      a=0.009734 
k = 1.002      a = 0.01016 

0.9896 
0.9819 
0.9937 
0.9976 

4.28E-05 
1.23E-03 
1.36E-03 
7.71E-05 

0.006190681 
0.032701 
0.034296 

0.008129822 

0.38000 
0.00107 
0.00117 
6.61000 

 
 

Page 

50 
60 
70 
80 

k = 0.002726  n = 1.0422 
k = 0.020974  n = 0.8076 
k = 0.008305  n = 0.9678 
k = 0.010457  n = 0.9825 

0.9889 
0.9822 
0.9735 
0.9936 

0.012351 
0.010981 
0.043618 
0.000864 

0.14818 
0.158431 
0.315752 
0.04613 

0.02196 
0.02510 
0.09969 
0.00212 

 
Modified 
Page1 

50 
60 
70 
80 
 

k = 0.003863 n = 1.0422 
k = 0.009744 n = 0.8076 
k = 0.020973 n = 0.9678 
k = 0.022221 n = 0.9825 

0.9889 
0.9822 
0.9735 
0.9936 

6.55331E-05 
0.000183876 

0.534132 
0.506761 

0.007632 
0.012554 
0.676629 
0.654826 

0.5800 
0.00015 
0.45782 
0.42879 

 
 
 

Logistic 

50 
60 
70 
80 

k = 0.948001  a = 0.0035  
k = 0.726367  a = 0.0066 
k = 0.80493    a = 0.0075 
k = 0.901315  a = 0.0091 

0.9748 
0.9352 
0.9519 
0.9764 

0.772828 
0.200716 
0.196639 
0.167137 

0.828829 
0.414779 
0.410546 
0.376064 

0.68695 
0.13381 
0.13109 
0.14142 

Wang and sing 50 
60 
70 
80 

k = 5.29E-06  n = -0.0038 
k = 1.92E-05  n = -0.0081 
k = 1.80E-05  n = -0.0079 
k = 190E -05  n = -0.0082 

0.9986 
0.9843 
0.9898 
0.9962 

2.59E-03 
0.001679 
0.000335 
0.000291 

0.048135 
0.038142 
0.017044 
0.015782 

0.002331 
0.001455 
0.000291 
0.000249 

 
 
 
Logarithmic 

50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

k = 0.16653 n = 0.862407  
c = 0.005534 
k = 0.117492 n = 0.883539 
c = 0.013506 
k = 0.08253 n = 0.945836 
c = 0.012251 
k = 0.033129 n = 0.979537 
c = 0.011113 

0.9960 
 

0.9994 
 

0.9972 
 

0.9984 

0.184029 
 

0.124983 
 

0.057929 
 

0.007751 

0.40578 
 

0.329118 
 

0.224066 
 

0.081507 

0.164658 
 

0.108319 
 

0.050206 
 

0.006643 

ช่ือแบบจำลอง
การอบแห้ง 

อุณหภูมิ 
(℃) 

ค่าคงท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบจำลอง 

𝐑𝐑𝟐𝟐 𝛘𝛘² RMSE MBE 

 
 
 
Two terms 

50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

k = 0.498827 b = 0.003837  
c = 0.498827 d = 0.003836 
k = 0.043113 b = -0.00352 
c= 0.952625  d = 0.012075 
k = 0.005438 b = -0.00972 
c = 1.01598   d = 0.010762 
k = 0.500871 b = 0.010164  
c = 0.500871 d = 0.010164 

0.9897 
0.9998 

 
0.9982 

 
0.9976 

4.17136 
 

0.037157 
 

0.013066 
 

7.75276 

0.006109 
 

0.179451 
 

0.008152 
 

0.008152 

3.73220 
 

0.03220 
 

0.01132 
 

6.64522 

 
Two Term 
exponential 

50 
60 
70 
80 

k = 0.006144  n = 0.621 
k = 0.2851      n = 0.02559 
k = 0.01176    n = 0.80887 
k = 0.00553    n = 1.809968  

0.3359 
0.9934 
0.9900 
0.9958 

5.29258 
0.00014 
0.00064 
0.00023 

0.006881 
0.011126 
0.023715 
0.014184 

4.73546 
0.00012 
0.00056 
0.00021 

Modified 
Henderson 
and Pabis 

50 
 
 

60 
 
 

70 
 
 

80 

k = 0.4852    a = 0.00422 
b = 0.5343    c = 0.00426 
d = 0.00048  e = -145.5    
k = 0.0388    a = 0.06185 
b = 0.9408    c = 0.01104 
d = 0.02049  e = -59.28    
k = 0.5566     a = 0.01072 
b = 0.00544   c = -97.17 
d = 0.4593     e = 0.01081    
k = 0.399       a = 0.01016 
b = 0.339       c = 0.01016 
d = 0.3339     e = 0.01016  

0.9983 
 
 

0.9999 
 
 

0.9982 
 
 

0.9976 

0.00743 
 
 

0.04670 
 
 

0.01461 
 
 

4.37970 

0.081510 
 
 

0.201193 
 
 

0.112540 
 
 

0.006130 

0.00664 
 
 

0.04047 
 
 

0.01266 
 
 

3.75000 

 
 

Midilli 

50 
 

60 
 

70 
 

80  

k = 1.761        a = 0.5136 
b = 1.761        c = 0.7456 
k = 1.631        a = 0.557 
b = 1.631        c = 0.7395 
k = 1.723        a = 0.5283 
b = 1.723        c = 0.7068 
k = 1.74          a = 0.5178 
b = 1.74          c = 0.6943 

0.9714 
 

0.9835 
 

0.9851 
 

0.9851 

0.05902 
 

0.08124 
 

0.07627 
 

0.08372 

0.229811 
 

0.265345 
 

0.257114 
 

0.267893 

0.05281 
 

0.07040 
 

0.06610 
 

0.07176 

Approximation 
of Diffusion 
 
 
 
 

 50 
 

60 
 

70 
 

80 

k = 0.999916  b = 0.004049 
c = -4.70985 
k = 0.95161    b = 0.01226 
c = -0.2565 
k = 0.999756  b = 0.010331 
c = -1.19874 
k = -0.00421  b = 0.165355 
c = 0.061627 

0.9981 
 

0.9998 
 

0.9980 
 

0.9976 

0.00011 
 

2.04400 
 

0.00842 
 

0.00046 

0.009509 
 

0.001330 
 

0.085451 
 

0.020043 

0.041600 
 

1.77200 
 

0.00730 
 

0.00040 
 

 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงค่าพารามิเตอร์และการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบจำลองการอบแห้ง    ซึ่งพบว่าแบบจำลองของ 
Approximation of Diffusion มีความเหมาะสมในการทำนายการเปลีย่นแปลงอัตราส่วนความชื้นในการอบแห้งอินทผลัมไดด้ีที่สดุ 
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โดยมีคา่ R2 ในช่วง 0.9980 – 0.9976     ซึ่งมีค่ามากกว่าแบบจำลองการอบแห้งแบบอ่ืน ๆ และคา่ 2 มคี่าระหว่าง 0.00046 – 
0.00842  ค่า RMSE มีค่าระหวา่ง 0.020043 – 0.085451   และค่า MBE  มีค่าระหว่าง 0.00040 - 0.0073  ซึ่งมคี่าต่ำกว่า
แบบจำลองการอบแห้งของ Lewis และHenderson and Pabis ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongtong et. al (2009) [6], 
Robert et. al. (2008) [7] และ Doymaz (2008) [8] ซึ่งทำการศึกษาหาแบบจำลองทางคณติศาสตร์การอบแห้งที่เหมาะสมของ
การอบแห้งเมล็ดทับทิม องุ่น และแผ่นกระเทียมสไลด์ ตามลำดับ 

 
  

 
  

 
 

  
 
 

                 รูปที่ 1 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น                          รูปที่ 2 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น 
                     การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอณุหภูมิ 50 °C                                  การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอณุหภูมิ 60 °C 

  
 

 
          รูปที่ 3 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น                                    รูปที่ 4 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น 
                  การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอุณหภูมิ 70 °C                                      การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอุณหภูมิ 80 °C 
 

พิจารณารูปที่ 1 - 4 แสดงผลการทดลองและผลการทำนายโดยใช้แบบจำลองของ Approximation of Diffusion ของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นในการอบแห้งลูกหยีอณุหภมูิ  50 60 70 และ 80 องศาเซลเซยีส  ซึ่งพบว่าในช่วงแรกของการอบแห้ง 
ความช้ืนของอินทผลัมจะลดลงอยา่งรวดเร็ว เนื่องจากน้ำท่ีผิวเซลลข์องอินทผลัมจะถูกระเหยออก ทำให้น้ำหรือไอน้ำในโครงสรา้ง
ของอินทผลัมเกิดการเคลื่อนที่มาสู่ผิวหน้าและระเหยไปกับกระแสลมที่ร้อน ทำให้เกิดความแตกตา่งของความดันไอน้ำในโครงสร้าง
เซลล์ชั้นในกับบริเวณผิวหน้าของอินทผลัมเท่ากับอัตราการระเหยของน้ำท่ีผิวหน้า ซึ่งเรียกว่า สภาวะอัตราการทำแห้งคงที่ จะเห็นได้
ว่าความช้ืนของอินทผลัมซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกจนเหลือความช้ืนประมาณระดับหนึ่ง เมื่อการทำแห้งดำเนินการต่อไปจน 
กระทั่งอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำภายในอินทผลัมที่แพร่ออกมาแทนท่ีผิวหน้าจะช้ากว่าอัตราการระเหยของน้ำท่ีผิวหน้าของอินทผลัม  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1353

โดยมีคา่ R2 ในช่วง 0.9980 – 0.9976     ซึ่งมีค่ามากกว่าแบบจำลองการอบแห้งแบบอ่ืน ๆ และคา่ 2 มคี่าระหว่าง 0.00046 – 
0.00842  ค่า RMSE มีค่าระหวา่ง 0.020043 – 0.085451   และค่า MBE  มีค่าระหว่าง 0.00040 - 0.0073  ซึ่งมคี่าต่ำกว่า
แบบจำลองการอบแห้งของ Lewis และHenderson and Pabis ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongtong et. al (2009) [6], 
Robert et. al. (2008) [7] และ Doymaz (2008) [8] ซึ่งทำการศึกษาหาแบบจำลองทางคณติศาสตร์การอบแห้งที่เหมาะสมของ
การอบแห้งเมล็ดทับทิม องุ่น และแผ่นกระเทียมสไลด์ ตามลำดับ 

 
  

 
  

 
 

  
 
 

                 รูปที่ 1 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น                          รูปที่ 2 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น 
                     การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอณุหภูมิ 50 °C                                  การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอณุหภูมิ 60 °C 

  
 

 
          รูปที่ 3 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น                                    รูปที่ 4 ผลการทำนายอัตราส่วนความชื้น 
                  การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอุณหภูมิ 70 °C                                      การอบแห้งอินทผลัม ท่ีอุณหภูมิ 80 °C 
 

พิจารณารูปที่ 1 - 4 แสดงผลการทดลองและผลการทำนายโดยใช้แบบจำลองของ Approximation of Diffusion ของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นในการอบแห้งลูกหยีอณุหภมูิ  50 60 70 และ 80 องศาเซลเซยีส  ซึ่งพบว่าในช่วงแรกของการอบแห้ง 
ความช้ืนของอินทผลัมจะลดลงอยา่งรวดเร็ว เนื่องจากน้ำท่ีผิวเซลลข์องอินทผลัมจะถูกระเหยออก ทำให้น้ำหรือไอน้ำในโครงสรา้ง
ของอินทผลัมเกิดการเคลื่อนที่มาสู่ผิวหน้าและระเหยไปกับกระแสลมที่ร้อน ทำให้เกิดความแตกตา่งของความดันไอน้ำในโครงสร้าง
เซลล์ชั้นในกับบริเวณผิวหน้าของอินทผลัมเท่ากับอัตราการระเหยของน้ำท่ีผิวหน้า ซึ่งเรียกว่า สภาวะอัตราการทำแห้งคงที่ จะเห็นได้
ว่าความช้ืนของอินทผลัมซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกจนเหลือความช้ืนประมาณระดับหนึ่ง เมื่อการทำแห้งดำเนินการต่อไปจน 
กระทั่งอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำภายในอินทผลัมที่แพร่ออกมาแทนท่ีผิวหน้าจะช้ากว่าอัตราการระเหยของน้ำท่ีผิวหน้าของอินทผลัม  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสำหรับการศึกษาการอบแห้งผลผลติทางการเกษตรด้วยลมร้อน เช่น การอบแห้งเมล็ดทับทิม [5]  โดยผล
การศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนความช้ืน (Moisture ratio, MR) และเวลาในการอบแห้ง 
 เมื่อพิจารณาการเพิ่มอุณหภูมิในการอบแห้งให้สูงข้ึนจาก 50 เป็น 60 องศาเซลเซียส หรือจากอุณหภูมิ 60 เป็น 70 องศา
เซลเซียส หรือจากอุณหภูมิ 70 เป็น 80 องศาเซลเซียส ความชื้นของอินทผลัมจะลดลงได้เร็วขึ้นทำให้ใช้เวลาในการอบแห้งนอ้ยลง 
เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิการอบแห้งจะทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธ์ิการแพร่มีค่าสูงขึ้นส่งผลให้การถ่ายเทมวล
ดีขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการอบแห้งอินทผลัมจากความชื้นเริ่มต้นประมาณ 254.87 ± 1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง จนเหลือ
ความชื้นประมาณ 47.65 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง โดยใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 50 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส  
ผลจากการวิเคราะห์หาแบบจำลองการอบแห้งโดยใช้แบบจำลองเอมพีริคัล พบว่าแบบจำลองของ Approximation of Diffusion 
มีความเหมาะสมที ่สุดสำหรับการทำนายอัตราส่วนความชื ้นในการอบแห้งอินทผลัม เนื ่องจากสามารทำนายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นของอินทผลัมได้ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) มากที่สุด และค่าไคสแควร์ (2)  
ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) น้อยที่สุด 
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คุณลักษณะของเทอรโมลูมิเนสเซนซของแรโทแพซท่ีฉายดวยรังสีแกมมา 
 

สิริพร อังกูรรัตน1* ธิดาพัฒน พลทิพย2 กนกกานต ฐิติภรณพันธ3 อภิเชษฐ มณีวงษ4  และสุมิตร จิรังนิมิตรสกุล5 

 

บทคัดยอ 
 โทแพซเปนแรที่มีสวนผสมของอะลูมิเนียมและฟลูออโรซิลิเกตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลังฉายรังสีแกมมา

จะเกิดการเปลงแสงเมื่อไดรับความรอนเรียกวาเทอรโมลูมิเนสเซนซ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของ

เทอรโมลูมิเนสเซนซและความสัมพันธระหวางความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซกับการตอบสนองตอปริมาณ

รังสีแกมมา โดยนําโทแพซไปฉายรังสีแกมมาจากแหลงกําเนิดรังสี Co-60 ดวยความแรงรังสี 100, 300 และ 500 เกรย 

ตามลําดับ โทแพซที่ผานการฉายรังสีจำนวน 3 ตัวอยาง ตัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3.7 × 3.7 มิลลิเมตร นํามา

วิเคราะหดวยเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ โดยใหอัตราความรอน 2 องศาเซลเซียสตอวินาที อุณหภูมิสูงสุด

ที่ 600 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบวาสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมา แสดงให

เห็น 2 พีค ที่อุณหภูมิประมาณ 139 องศาเซลเซียส และ 222 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ลักษณะของสัญญาณเทอรโมลูมิเนส

เซนซของโทแพซแตละตัวอยางมีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนผลจากรอยแตก ความซีดจาง และสารเจือปนในผลึก

โทแพซ นอกจากนี้พบวาความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของตัวอยางโทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมาแปร

ผันตามปริมาณโดสรังสี 
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Thermoluminescence Characteristics of Gamma – Irradiated Topaz  

 
Siriporn Angkunrat Auisui1*, Tidaphat Phonthip2, Kanokkan Titipornpun3, Apichate Maneewong4 and 

Sumit Jirungnimitsakul5 

 

Abstract 
 Topaz is a naturally occurring aluminum fluorosilicate mineral. After irradiation to gamma 

rays, it is emitted when heated, known as thermoluminescence (TL). This work aimed to study the 

TL characteristics and correlation between the TL glow curves and dose-response. Topaz was 

irradiated with gamma rays from the Co-60 radiation source with doses of 100, 300 and 500 Gy, 

respectively. Three irradiated topaz samples were cut into square chips of dimensions of 3.7 × 3.7 

mm. They were analyzed with a thermoluminescence reader by giving the heating rate of 2  °C/s at 

the maximum temperature of 600°C. The results found that the TL glow curves of gamma-irradiated 

topaz revealed 2 peaks at approximately 139°C and 222°C. However, the TL characteristics of each 

irradiated topaz sample were found in the difference that may be a result of fracture, fading, and 

impurities in topaz crystals. Moreover, the TL glow curves of the gamma-irradiated topaz samples 

were proportional to the dose-response. 
 

Keywords: Topaz, Gamma Irradiation, Thermoluminescence  
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บทนํา 
       เทอรโมลูมิเนสเซนซ เปนปรากฏการณการเปลงแสงของสารบางชนิดเมื ่อไดร ับความรอน ซึ ่งสามารถ

ประยุกตใชวัดปริมาณรังสีที่สารนั้นดูดกลืนไว [1] เชน การวัดปริมาณรังสีดวยผลึกซิลิกอนไดออกไซด การหาอายุ

โบราณวัตถุและโบราณสถาน เทอรโมลูมิเนสเซนซจะเกิดขึ้นเมื่อสารไดรับรังสีและดูดกลืนพลังงานจากรังสีไว ทําให

อิเล็กตรอนสวนหนึ่งหลุดออกมา และบางสวนจะถูกจับไวในผลึกที่มีโครงสรางไมสมบูรณ เมื่อนํามากระตุนดวยความ

รอน อิเล็กตรอนจะถูกปลดปลอยพรอมทั้งคายพลังงานในรูปแบบของแสง [2] โทแพซเปนผลึกที ่สามารถนํามา

ประยุกตใชเปนอุปกรณวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลโดยอาศัยคุณสมบัติการเรืองแสง มีขอดีคือ สามารถใชงานวัด

ปริมาณรังสีสะสมไดนานถึง 3 เดือน และสามารถนํากลับมาใชซํ้าไดหลายครั้ง [3] การศึกษาเทอรโมลูมิเนสเซนซในโท

แพซธรรมชาติทําการศึกษาครั้งแรกโดย Moss and McKlveen [4] ใน สหรัฐอเมริกา พบวาตัวอยางโทแพซจาก

ธรรมชาติมีปริมาณโดสรังสีอิ่มตัวที่ 700 เกรย และหลังการฉายรังสี 40 รอบ จะมีความเขมของเทอรโมลูมิเนสเซนซ

เพิ่มขึ้น 20% Azorin และคณะ [5] ศึกษาตัวอยางโทแพซและแรอื่นๆในธรรมชาติในประเทศเม็กซิโก พบวาโทแพซมี

การตอบสนองตอเทอรโมลูมิเนสเซนซดีกวาแรอื่นๆ และพบพีคที่สําคัญ 2 พีค สรุปวาโทแพซสามารถนําไปใชเปนเทอร

โมลูม ิเนสเซนซโดสสิม ิเตอร  (Thermoluminescence dosimeter, TLD) [4], [5] แตจากการศ ึกษาโทแพชใน

ธรรมชาติประเทศบราซิล ไมมีสีเปนวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการใชงานเปนโดสสิมิเตอร พบพีคเทอรโมลูมิเนสเซนซ ที่

นาสนใจ 4 พีค จํานวนและตําแหนงของพีคเทอรโมลูมิเนสเซนซ ขึ้นอยูกับเวลาในการเก็บรักษาระหวางการฉายรงัสี

ของตัวอยาง การวัดเทอรโมลูมิเนสเซนซ และความไวของโทแพซนั้นตํ่ากวา TLD ชนิด LiF โดสิมิเตอร (TLD-100) 

ประมาณ 150 เทา [6,7,15] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคุณสมบัติของเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซเพื่อพัฒนา TLD 

จากตัวอยางโทแพซ โดยตรวจสอบจากลักษณะเทอรโมลูมิเนสเซนซ [8,15]   

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซพบวา มีลักษณะการตอบสนอง

ตอปริมาณรังสีแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจวัดและศึกษาลักษณะเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซที่ผานการฉาย

รังสีแกมมา เพื่อศึกษาคุณลักษณะเทอรโมลูมิเนสเซนซและความสัมพันธระหวางความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนส

เซนซกับปริมาณโดสรังสีแกมมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. วัสดุ และอุปกรณ 

1. เครื่องฉายรังสีแกมมา ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) องครักษ ใชตนกําเนิดรังสี 

Co-60 จํานวน 6 แทง ซึ่งแตละแทงมีความแรงรังสีประมาณ 12,000 คูรี ความแรงรังสีรวมทั้งหมด 70,900 คูรี ณ วันที่

ติดตั้ง เก็บแบบ dry storage ใน lead shielding ปจจุบันในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ความแรงรังสีลดลงเหลือ 

16,651 คูรี ผลิตโดยบริษัท PAUL STEPHANS CONSULTANCY LTD. ประเทศอังกฤษ  

      2. เครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ (ยี่หอ RadPro International GmbH) ประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ 

3 สวน (รูปที่ 1) คือ สวนควบคุมความรอน (Temperature Programmed) ไดแก เครื่องมือที่ใหความรอน (heater) 

เปนเครื่องทําความรอนแบบเซรามิค (Ceramic heater) พรอมฟงกชันการระบายความรอนดวยไนโตรเจน (Nitrogen 

cooling) โดยใหความรอนผานสาย Thermocouple ไปยังที่ใสตัวอยาง (Sample holder) ทํามาจากเหล็กไรสนิม 
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(Stainless steel) ลักษณะของที่ใสตัวอยางเปนแผนชิปหนาประมาณ 0.5 มม. กวาง 2 ซม. และยาว 4 ซม. บริเวณ

กลางแผนจะเปนเบาสําหรับใสตัวอยาง อัตราการใหความรอน (Heating rate) อยูระหวาง 2 องศาเซลเซียสตอวินาที 

ใหความรอนสูงสุด 600 องศาเซลเซียส สวนการวัดปริมาณของแสง (Optical detection) ไดแก เครื่องโฟโตมัลติพลาย

เออร (Photomultiplier) มีลักษณะเปนหลอดแกว มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 6-8 ซม. และยาวประมาณ 20 

ซม. ภายนอกของหลอดเคลือบดวยวัตถุสีดํา และบรรจุอยูในโลหะทรงกระบอกสีดํา ภายในหลอดประกอบดวย แผนคา

โทด หลอด Photomultiplier ติดตั้งอยูเหนือที่ใสตัวอยาง โดยมีฟลเตอรคั่นอยูระหวางกลาง ทําหนาที่วัดปริมาณของ

แสงที่สะทอนจากตัวอยาง วัดเปนจํานวนโฟตอน (Photon) หรือวัดเปน Count per Second (CPS) ฟลเตอรลักษณะ

เปนแผนวงกลมพลาสติก มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 -3 ซม. และหนาประมาณ 2 มม. จะใชฟลเตอรสีนํ้าเงิน หรือ 

UV ฟลเตอร (Ultraviolet filter) หรือใชรวมกับฟลเตอรสีแดง ขึ้นอยูกับความยาวคลื่น (wave length) ของตัวอยางที่

ทําการวัด สวนการแปลงสัญญาณ (Signal processing) ปริมาณของแสงที่ออกจากหลอด Photomultiplier จะถูก

สงไปยังเครื่องขยายสัญญาณ (Pulse amplifier หรือ Electrometer amplifier) ผานเครื่อง rate meter จะแปลง

สัญญาณหรือความถี่เปนความเขมของแสงบันทึกลงเครื่องบันทึก (recorder) ในแกน Y สวนแกน X จะเปนอุณหภูมิ

ของตัวอยางที่ไดรับจาก heater โดยเครื่องคอมพิวเตอรมีสวนสําคัญมากในการบันทึกขอมูลความเขมแสง TL ใน

ลักษณะของโกลวเคิรฟ (glow curve) หรือ พีคที่อุณหภูมิตาง ๆ [9]  
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2. วิธีการวิจัย 

      การวัดอัตราปริมาณรังสี (Dose rate) เพื่อใหทราบคาปริมาณรังสี ณ บริเวณที่ตองการฉายรังสีเพื่อนํามา

คํานวณเวลาในการฉายรังสี นําเครื่องวัดปริมาณรังสี (Dosimeter) ติดภายในภาชนะที่ใสตัวอยาง บริเวณดานขางและ

กึ่งกลางของภาชนะ ฉายรังสี 60 นาที โดยใชวิธีการฉายรังสีแบบหมุนภาชนะ จากนั้นนําไปอานคาดวยเครื่อง UV 

Spectrophotometer (ยี่หอ Evolution 160 UV-Vis) วิเคราะหดวยโปรแกรม VMware วัดการดูดกลืนปริมาณรงัสี

ภายในของเครื่องวัดปริมาณรังสี 

      หลังจากทราบอัตราปริมาณรังสี ณ ตําแหนงที่ตองฉายรังสี กอนฉายรังสีนําโทแพซอบดวยเตาอบลมรอนที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที เตรียมตัวอยางโทแพซโดยนําไปวางไวบริเวณกึ่งกลางภาชนะแลวติดดวย

เทปฟอยด นําไปจัดฉายรังสีภายในหองฉายโดยวางไวที่บริเวณ GC3 (ชั้น3) เดินเครื่องฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณรังสี 

100, 300 และ 500 เกรย เปนเวลา 2, 6 และ 10 นาที ดวยวิธีการฉายรังสีแบบหมุนภาชนะ 

      วางตัวอยางโทแพซที่ผานการฉายรังสี ทิ้งไว 2 ชั่วโมง เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงภายในตัวอยางของโทแพซอยู

ในสภาวะคงที่ ทําการเปดเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ และโปรแกรม TLStudio อยางนอย 30 นาที กอน

การวิเคราะหตัวอยาง เพื่อใหเครื่องอยูในสภาวะพรอมสําหรับการทํางาน นําตัวอยางวางบนภาชนะสําหรับใสตัวอยาง

ภายในเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ ทํางานภายใตแกสไนโตรเจน ที่อัตราการใหความรอน 2 องศาเซลเซียส

ตอวินาที อุณหภูมิสูงสุด 600 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการวิเคราะห 300 วินาที [11,12] 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ลักษณะสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซที่ผานการฉายรังสี 

      ลักษณะสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมา จากแหลงกําเนิดรังสี Co-60 

วิเคราะหดวยเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ ที่อุณหภูมิสูงสุด 600 องศาเซลเซียส ที่อัตราการใหความรอน 2 

องศาเซลเซียสตอวินาที เปนเวลา 5 นาที เปรียบเทียบกับโทแพซไมฉายรังสี (รูปที่ 2) แสดงลักษณะสัญญาณเปน glow 

curve โทแพซที่ไมผานการฉายรังสีจะไมแสดง glow curve โทแพซไมมีสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ เมื่อนําโทแพซไป

ฉายรังสีแกมมาจะแสดง glow curve ที่นาสนใจ 2 พีค ที่อุณหภูมิ 139 และ 222 องศาเซลเซียส  

 

รูปที่ 2 ลักษณะสัญญาณ glow curve ของโทแพชในธรรมชาติ ที่ผานการฉายรังสีแกมมา (สีเขียว) และไมผานการฉาย

รังสีแกมมา (สีแดง) 
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2. ความสัมพันธของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซกับปริมาณโดสรังสี 

      จากการฉายรังสีแกมมาใหกับโทแพซแตละตัวอยางที่ปริมาณโดสรังสี 100, 300 และ 500 เกรยจํานวน 5 ซํ้า  

 
 

รูปที่ 3 สัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซกับผลการตอบสนองตอการฉายรังสีแกมมาของโทแพซ ที่ปริมาณโดสรังสี 100,    

300 และ 500 เกรย ในตัวอยางที่ 1 (T1) ตัวอยางที่ 2 (T2) และตัวอยางที่ 3 (T3) ตามลําดับ  
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รูปที่ 4 ภาพแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของโทแพซฉายดวยโดสรังสีแกมมา กับความเขมของ glow curve ที่

สนใจ 2 พีค ในตัวอยางที่ 1 (T1) ตัวอยางที่ 2 (T2) และตัวอยางที่ 3 (T3) ตามลําดับ 
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ทําการเฉลี ่ยการตอบสนองตอรังสีของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของแตละปริมาณรังสี (ร ูปที่ 3) แสดงการ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเขมแสงเทอรโมลูมิเนสเซนซ (TL intensity) กับอุณหภูมิ (Temperature) 

เปรียบเทียบสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซเฉลี่ยกับผลการตอบสนองตอรังสีแกมมาของโทแพซที่ปริมาณโดสรังสี 100, 

300 และ 500 เกรย พบวาสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณโดสรังสีเพิ่มขึ้น  

        พิจารณาความสัมพันธความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซกับปริมาณโดสรังสีที่ไดรับของโทแพซ รูปที่ 

4 แสดงการตอบสนองความเขมแสงเทอรโมลูมิเนสเซนซตอปริมาณโดสรังสีแกมมา ของโทแพซฉายรังสีปริมาณ 100, 

300 และ 500 เกรย ของยอดพีคที่นาสนใจ 2 พีค พิจารณาจากคาความนาเชื่อถือ R2 สามารถแยกออกไดเปน 2 กรณี 

คือ พีคที่ 1 ตัวอยาง T1, T2 และ T3 มีคา 0.99, 0.96 และ 0.94 ตามลําดับ สวนพีคที่ 2 R2 ของตัวอยาง T1, T2 และ 

T3 มีคา 1, 0.99 และ 0.99 ตามลําดับ พบวาสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซทั้งสองพีคของโทแพซแตละตัวอยางใหผลที่

สอดคลองกัน คือ เมื่อไดรับปริมาณโดสรังสีเพิ่มขึ้น คาความเขมสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ (TL intensity) จะเพิ่ม

มากขึ้น สัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซเปนปฏิภาคกับปริมาณโดสรังสี [1,4 - 8] 

 จากการประเมินปริมาณรังสีของโทแพซ ไมมีสี โดย TL และ ESR (Electron spin resonance) สเปกโตรส

โคป [10] พบพีคของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซที่อุณหภูมิใกลเคียงกัน สามารถอธิบายลักษณะของสัญญาณไดจาก 

ESR ลักษณะสัญญาณที่แตกตางกันของแตละตัวอยาง เปนผลจากโครงสรางของแรโทแพช (AlO4)0 ความบริสุทธิ์ และ

การเจือปนของแรโทแพชภายในของตัวอยาง [10]  ลักษณะของสัญญาณที่แตกตางกันแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง

ของจํานวนกับดักอิเล็กตรอน ของแตละตัวอยางที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับปจจัยภายในของตัวอยาง [10 – 12] โดยลักษณะ

ของพีคที่ 2 ที่มีการบวมขยายเกิดขึ้นอาจเกิดจากความไมเสถียรของหลุมกักเก็บอิเล็กตรอน โครงสรางของแรโทแพช

(AlO4)0  และการเจือปนในแรโทแพช [13 – 15] 

สรุปผลการวิจัย 
      จากการศึกษาลักษณะเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมา โดยการฉายรังสีแกมมาจาก

แหลงกําเนิดรังสี Co-60 นํามาวิเคราะหดวยเครื ่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ อุณหภูมิสูงสุด 600 องศา

เซลเซียส อัตราการใหความรอนที่ 2 องศาเซลเซียสตอวินาที พบวาโทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมาจะแสดง Glow 

curve ที่นาสนใจ 2 พีค ที่อุณหภูมิ 139 องศาเซลเซียส และ 222 องศาเซลเซียส  

 การตอบสนองของสัญญาณ TL intensity ของโทแพซแตละตัวอยางมีลักษณะแตกตางกัน มาจากตําหนิ

ภายในของตัวอยาง ความคงที่ของเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ ความไมคงที่ของกระแสไฟฟา ระยะเวลา

ของการพักตัวอยางอาจทําใหเกิดการซีดจาง และลักษณะโครงสรางผลึกของตัวอยาง  

 ความสัมพันธระหวางความเขมเทอรโมลูมิเนสเซนซกับปริมาณโดสรังสีแกมมาที่ระดับ 100, 300 และ 500 

เกรย พบวาความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณโดสรังสีเพิ่มขึ้น สรุปไดวา ความเขมของ

สัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซเปนปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณโดสรังสีแกมมา 
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การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล 
บนระบบการทำสำเนาแบบสตรีมมิงด้วย PostgreSQL 

 
โชติธรรม ธารรักษ์ 1* 

 
บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication) เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการหลักไปยังเครื่องบริการสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบให้เพียงพอ
ต่อการร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลด้วยการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
(Primary Database Server) ติดตั้ง PostgreSQL ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง (Replica Database Server) 
ติดตั้ง PostgreSQL จำนวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย (client) ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียว (read-only) และแบบอ่านเขียน (read-
write) ที่จำนวน 10 และ 90 เธรด พบว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดจะมีค่าอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 4 โหนด เล็กน้อยด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียว และสูงกว่าอย่างชัดเจนด้วยอัตราลดลง 15.75 % และ 9.15 % เมื่อทดสอบด้วยรูปแบบอ่านเขียนที ่10 และ 90 เธรด 
แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือสำเนาโหนดในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีม
มิงจะมีผลต่อประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านเขียน 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล การทำสำเนาPostgreSQLสตรีมมิง 
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Testing and Analyzing Efficiency of Transactions  
on PostgreSQL Streaming Replication System 

 
Chotitham Thanrak 1* 

 
Abstract 

 Currently, the application of large databases is very important and necessary for the 
organization. Which tends to increase continuously and rapidly. As a result, the database management 
system cannot support and respond to users effectively. Database replication is an option to increase 
management efficiency. By copying the database from the primary database server to the replica 
database server to support the expansion of the system enough to support the database access 
request. Therefore, this research presented testing and analyzing efficiency of transactions on 
postgreSQL streaming replication system which consist of 3 parts.  First, primary database server 
installed postgreSQL. The second part replica database server installed postgreSQL 4 node, and the 
last one is the client that request service to test the server’s performance on transactions rates with 
read-only and read-write of 10 and 90 threads. From the test found that groups with 2 replica nodes 
had slightly higher average transactions rates than those with 4 replica nodes with a read-only format. 
And significantly higher with a drop rate of 15.75% and 9.15 % when tested with read-write formats at 
10 and 90 threads. This indicates that increasing the number of replica database server or replica 
nodesin a postgreSQL streaming replication system will affect the performance of transactions rates 
when requested with a read-write format. 
 
Keywords : Efficiency, Database Replication, PostgreSQL Streaming Replication 
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บทนำ 
 ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงปัญญาประดิษฐ์ มีมากมายหลากหลายรูปแบบและเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในแต่ละองค์กรมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน เพื่อรองรับการ
ร้องขอเข้าใช้บริการฐานข้อมูลข้างต้นและตอบสนองผู้ใช้ในเวลาเดียวกันจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง
ปลอดภัย ทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพคือ  การทำสำเนาฐานข้อมูล โดยการสำเนา
ฐานข้อมูลจากเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหลาย ๆ เครื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลและตอบสนองผู้ร้องขอในเวลาเดียวกันจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพ
และมั่นคงปลอดภัย  ปัจจุบันมีเทคนิคการจัดการเครื่องบริการฐานข้อมูลดังกล่าวเรียกว่าการทำสำเนาฐานข้อมูล 
PostgreSQL แบบสตรีมมิง เป็นคุณลกัษณะมาตรฐานของ PostgreSQL ช่วยใหฐ้านข้อมูลที่อัปเดตบนเครื่องบริการหลักหรือ
โหนดหลัก (Primary Node) สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องบริการสำรองหรือโหนดสำเนา (Replica Node) ได้แบบเรียลไทม์ 
เพื่อให้สามารถซิงค์ฐานข้อมูลบนเครื่องบริการหลักและเครื่องบริการสำรองได้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบน
ระบบการทำสำเนา PostgreSQL สตรีมมิง โดยการทดสอบบนเครื่องบริการฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายจำลอง 
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ติดตั้ง PostgreSQL ส่วนท่ี 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง 
ติดตั้ง PostgreSQL จำนวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่ายทำหน้าที่ร้องขอบริการเข้าถึงฐานข้อมูล และทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การเลือกติดตั้งระบบสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ขององค์กรและผู้ใช้งานต่อไป 

 
วิธีดำเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนา 
PostgreSQL สตรีมมิง บนเครื่องบริการฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายจำลอง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่อง
บริการฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลัก ติดตั้ง PostgreSQL บน Raspberry Pi 3 Model B+  จำนวน 1 เครื่อง ส่วนที่ 2 
เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนา ติดตั้ง PostgreSQL บน Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 4 เครื่อง และ
ส่วนท่ี 3 เครื่องลูกข่าย ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียน ที่จำนวน 10 และ 90 เธรด ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมและรองรับในการทดสอบบนเครื่องบริการจำลอง 
Raspberry Pi 3 Model B+  ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench-1.0.20 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

  
            - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
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ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
  - sysbench-1.0.20 
 

 
 วิธีดำเนินการ 

1. การเตรยีมการทดสอบ 
  1.1 ออกแบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ
ฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลักจำนวน 1 เครื่อง ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 4 เครื่อง 
และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการฐานข้อมูลในการดำเนินงานวิจยั 

 
1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 

   1.2.1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลัก ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ 
Raspberry Pi OS 
   1.2.2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi 
OS ทำหน้าที่สำเนาฐานข้อมูลมาจากเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก จำนวน 4 เครื่อง แบ่งเป็น ReplicaNode1 Replica 
Node2 ReplicaNode3 และ ReplicaNode 4 
   1.2.3 เครื่องลูกข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้วยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียนด้วยโปรแกรมสร้าง
ภาระงาน sysbench-1.0.20 

PostgreSQL Streaming Replication 

Client 

Replica Node 1 

Primary Node 
Replica Node 2 

Replica Node 3 

Replica Node 4 
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2. วิธีดำเนินการทดสอบ 
 2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของระบบบการทำสำเนา 

PostgreSQL แบบสตรีมมิงบนเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench บนเครื่องลูกข่ายและ
แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มระบบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง
หรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนดและ 4 โหนดด้วยรูปแบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน ทีจ่ำนวน 10 และ 90 เธรด  

 2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายด้วยคำสั่ง sysbench --db-
driver=pgsql --table-size=1000000 --threads=10 --pgsql-host=192.168.x.xx --pgsql-port=5432 --pgsql-
user=sbtest --pgsql-password=xxxx --time=60 --pgsql-db=sbtest   /usr/share/sysbench/oltp_read_only.lua 
run หมายถึงการสร้างภาระงานการเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ด้วยภาระงานแบบ Online 
transaction processing (OLTP) ขนาดฐานข้อมูล 1000000 เรคคอร์ด จำนวน 10 เธรด ในเวลา 1 นาที แบบอ่านอย่าง
เดียว โดยทดสอบซ้ำจำนวน 5 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาท ี

2.3 ทำการทดสอบในลักษณะเดมิแต่เปลีย่นคุณลักษณะเป็น oltp_read_write.lua คือ ทดสอบแบบ 
อ่านเขียนและเปลี่ยนจำนวนเธรดจาก --threads=10  เป็น 90 เธรด ทดสอบทั้งกลุ่มระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนดและ 4 โหนด ซึ่งแต่ละครั้งจะได้ผลการ
ทดสอบเพื่อนำไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 

 Running the test with following options: 
Number of threads: 10 
Initializing random number generator from current time 
Initializing worker threads... 
Threads started! 
SQL statistics: 
    queries performed: 
        read:                  193578 
        write:                 0 
        other:                 27654 
        total:                  221232 
    transactions:            13827  (230.12 per sec.) 
    queries:                   221232 (3681.98 per sec.) 
    ignored errors:          0      (0.00 per sec.) 
    reconnects:              0      (0.00 per sec.) 

General statistics: 
    total time:                       60.0735s 
    total number of events:    13827 
Latency (ms): 
         min:                           22.06 
         avg:                            43.41 
         max:                          106.54 
         95th percentile:          66.84 
         sum:                          600186.43 
Threads fairness: 
    events (avg/stddev):               1382.7000/34.12 
    execution time (avg/stddev):   60.0186/0.02 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ในระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนดและ 4 โหนด โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี ้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงทั้ง 2 กลุ่มทีจ่ำนวนเธรดในการทดสอบ 10 เธรด 

ตารางที่ 2 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาททีีจ่ำนวนทดสอบ 10 เธรด (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

แบบอ่านอย่างเดียว แบบอ่านเขียน 
2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 

1 231.73 230.12 130.51 119.75 
2 231.60 230.49 135.20 109.45 
3 232.09 230.73 138.55 108.05 
4 231.43 230.74 137.53 119.45 
5 231.55 230.60 131.23 110.32 

ค่าเฉลี่ย 231.68 230.54 134.60 113.40 

ผลที่ได้พบว่าในกลุ่มที่มี เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 231.68 และ 134.60 ต่อวินาที ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนด
สำเนาจำนวน 4 โหนด ที่มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 230.54 และ 113.40 ต่อวินาท ีด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียนตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงทั้ง 2 กลุ่มทีจ่ำนวนเธรดในการทดสอบ 90 เธรด 

ตารางที่ 3 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาททีีจ่ำนวนทดสอบ 90 เธรด (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

แบบอ่านอย่างเดียว แบบอ่านเขียน 
2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 

1 222.12 220.05 156.20 137.78 
2 222.22 220.24 155.23 145.68 
3 222.29 220.25 153.34 136.60 
4 222.42 220.18 154.72 145.18 
5 222.05 220.04 154.06 137.56 

ค่าเฉลี่ย 222.22 220.15 154.71 140.56 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ในระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนดและ 4 โหนด โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี ้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงทั้ง 2 กลุ่มทีจ่ำนวนเธรดในการทดสอบ 10 เธรด 

ตารางที่ 2 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาททีีจ่ำนวนทดสอบ 10 เธรด (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

แบบอ่านอย่างเดียว แบบอ่านเขียน 
2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 

1 231.73 230.12 130.51 119.75 
2 231.60 230.49 135.20 109.45 
3 232.09 230.73 138.55 108.05 
4 231.43 230.74 137.53 119.45 
5 231.55 230.60 131.23 110.32 

ค่าเฉลี่ย 231.68 230.54 134.60 113.40 

ผลที่ได้พบว่าในกลุ่มที่มี เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 231.68 และ 134.60 ต่อวินาที ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนด
สำเนาจำนวน 4 โหนด ที่มอีัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 230.54 และ 113.40 ต่อวินาท ีด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียนตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงทั้ง 2 กลุ่มทีจ่ำนวนเธรดในการทดสอบ 90 เธรด 

ตารางที่ 3 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาททีีจ่ำนวนทดสอบ 90 เธรด (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

แบบอ่านอย่างเดียว แบบอ่านเขียน 
2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 2 โหนดสำเนา 4 โหนดสำเนา 

1 222.12 220.05 156.20 137.78 
2 222.22 220.24 155.23 145.68 
3 222.29 220.25 153.34 136.60 
4 222.42 220.18 154.72 145.18 
5 222.05 220.04 154.06 137.56 

ค่าเฉลี่ย 222.22 220.15 154.71 140.56 

 

 

 

(a) (b) 

ผลที่ได้พบว่าในกลุ่มที่มี เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 222.22 และ 154.71 ต่อวินาที ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนด
สำเนาจำนวน 4 โหนด ที่มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 220.15 และ 140.56 ต่อวินาท ีด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียนตามลำดับ ดังตารางที่ 3  

จากการทดสอบพบว่า เมื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ด้วยภาระงานแบบ OLTP 
ขนาดฐานข้อมูล 1000000 เรคคอร์ด ด้วยรูปแบบอ่านอย่างเดียวที่จำนวนเธรดในการทดสอบ 10 และ 90 เธรด อัตรา
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยของกลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนด สูงกว่า จำนวน 4 โหนด 
เล็กน้อยซึ่งมีแน้วโน้มใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเปลี่ยนการร้องขอเป็นรูปแบบอ่านเขียน อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
เฉลี่ยของกลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนด สูงกว่า 4 โหนดอย่างชัดเจนที่อัตราลดลง 15.75 % และ 
9.15 % ในการทดสอบ 10 และ 90 เธรด ตามลำดับ แสดงดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลีย่นแปลงฐานข้อมลูต่อวินาที (transactions/sec)  
    (a) ทดสอบที่จำนวน 10 เธรด  (b) ทดสอบที่จำนวน 90 เธรด 
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สรุปผลการวิจัย 
 ในการทดสอบสร้างภาระงานแบบ OLTP ด้วยโปรแกรม sysbench เพื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียน ไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิงทีจ่ำนวนเธรด
ในการทดสอบ 10 และ 90 เธรด พบว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดจะมีค่าอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 4 โหนด เล็กน้อยด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียวและสูงกว่าอย่างชัดเจนเมื่อทดสอบด้วยรูปแบบอ่านเขียนที่ 10 และ 90 เธรด แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเครื่อง
บริการฐานข้อมูลสำรองหรือสำเนาโหนดในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิง จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านอย่างเดียว แต่จะมีผลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านเขียน 
        

เอกสารอ้างอิง 
[1] Singh, R. N., & Singh, R. (2018). “Database replication algorithm performance in high speed networks 
            under load balancing” International Journal of Applied Engineering Research, 13(6) ,  
            3475-3482. 
[2] Mealha, D., Preguiça, N., Gomes, M. C., & Leitão, J. (2019, March). “Data replication on the 
            cloud/edge” In Proceedings of the 6th Workshop on Principles and Practice of  
           Consistency for Distributed Data, 1-7. 
[3] PostgreSQL Wiki. (2021). Streaming Replication (Online). Retrieved 25 November 2021,  

from https://wiki.postgresql.org/wiki/Streaming_Replication 
[4] Postgres Professional. (2021). Streaming Replication Protocol (Online). Retrieved 2 November 
            2021, from https://postgrespro.com/docs/postgresql/10/protocol-replication 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1373

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการทดสอบสร้างภาระงานแบบ OLTP ด้วยโปรแกรม sysbench เพื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียน ไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิงทีจ่ำนวนเธรด
ในการทดสอบ 10 และ 90 เธรด พบว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดจะมีค่าอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 4 โหนด เล็กน้อยด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียวและสูงกว่าอย่างชัดเจนเมื่อทดสอบด้วยรูปแบบอ่านเขียนที่ 10 และ 90 เธรด แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเครื่อง
บริการฐานข้อมูลสำรองหรือสำเนาโหนดในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิง จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านอย่างเดียว แต่จะมีผลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านเขียน 
        

เอกสารอ้างอิง 
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            under load balancing” International Journal of Applied Engineering Research, 13(6) ,  
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            cloud/edge” In Proceedings of the 6th Workshop on Principles and Practice of  
           Consistency for Distributed Data, 1-7. 
[3] PostgreSQL Wiki. (2021). Streaming Replication (Online). Retrieved 25 November 2021,  

from https://wiki.postgresql.org/wiki/Streaming_Replication 
[4] Postgres Professional. (2021). Streaming Replication Protocol (Online). Retrieved 2 November 
            2021, from https://postgrespro.com/docs/postgresql/10/protocol-replication 
 
 
 

 

 

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประมาณค่าประสิทธิภาพการทำสำเนาแบบสตรีมมิงด้วย PostgreSQL 
บน Single Board 

 
โชติธรรม ธารรักษ์ 1* 

 
บทคัดย่อ 

การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในเชิงปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ส่งผลให้
ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนา
ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิง (PostgreSQL Streaming Replication) กับจำนวนเธรด (threads) ในการร้องขอ
เข้าถึงบริการฐานข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุด (Least-Squares 
Approximation) บน Single Board ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก (Primary Database 
Server) ส่วนท่ี 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง (Replica Database Server) ติดตั้ง PostgreSQL และส่วนที่ 3 เครื่องลูก
ข่าย (client) ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบ
อ่านอย่างเดียว (read-only) และแบบอ่านเขียน (read-write) ที่จำนวน 5, 10, 30, 50, 70 และ 90 เธรด พบว่าการร้อง
ขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 
เป็น 10 และ 30 เธรด และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยที่เมื่อจำนวนเธรดมากกว่า 50 และแบบอ่านเขียนอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 เป็น 10 และ 30 เธรดและมีแนวโน้มคงที่เมื่อจำนวนเธรด
มากกว่า 50  ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้คือ 2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 

2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −   ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลน้อยมาก บนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการ
ฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดทั้ง 2 แบบในการทดสอบ 
 
คำสำคัญ: การทำสำเนาฐานข้อมูล การทำสำเนาPostgreSQLสตรีมมิง การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุด 
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Replication on Single Board 
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Abstract 

 Managing the Big Data for use in artificial intelligence is a necessity for today's organizations. As 
a result, the database management system must be efficient, able to support and respond to users 
quickly and securely. Therefore, this research presents a study of the relationship between the 
efficiency of transactions rates on postgreSQL streaming replication database and the number of 
threads in a user's request to access database services. With mathematical model, approximation of 
least squares.  On single board which consist of 3 parts.  First, primary database server installed 
postgreSQL.  The second part replica database server installed postgreSQL, and the last one is the 
client that request service to test the server’s performance on transactions rates with read-only and 
read-write of 5 , 1 0 , 30, 50, 70 and 90 threads. From the test found that read-only service access 
requests. The transactions rates increases markedly when increasing the number of threads from 5 to 
10 and 30, and slightly less likely when the number of threads is greater than 50, and read-writes the 
transactions rates explicitly when increasing the number of threads from 5 to 10 and 30 threads and 
tends to remain constant when the number of threads is greater than 50. Which corresponds to the 
mathematical model which is 2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  and 

2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + − respectively. Show that increasing the number of threads It has 
very little effect on the performance of transactions rates. On postgreSQL streaming replication 
database with 2 replica nodes in testing. 
 
Keywords : Database Replication, PostgreSQL Streaming Replication, Least-squares Approximation 
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Abstract 

 Managing the Big Data for use in artificial intelligence is a necessity for today's organizations. As 
a result, the database management system must be efficient, able to support and respond to users 
quickly and securely. Therefore, this research presents a study of the relationship between the 
efficiency of transactions rates on postgreSQL streaming replication database and the number of 
threads in a user's request to access database services. With mathematical model, approximation of 
least squares.  On single board which consist of 3 parts.  First, primary database server installed 
postgreSQL.  The second part replica database server installed postgreSQL, and the last one is the 
client that request service to test the server’s performance on transactions rates with read-only and 
read-write of 5 , 1 0 , 30, 50, 70 and 90 threads. From the test found that read-only service access 
requests. The transactions rates increases markedly when increasing the number of threads from 5 to 
10 and 30, and slightly less likely when the number of threads is greater than 50, and read-writes the 
transactions rates explicitly when increasing the number of threads from 5 to 10 and 30 threads and 
tends to remain constant when the number of threads is greater than 50. Which corresponds to the 
mathematical model which is 2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  and 

2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + − respectively. Show that increasing the number of threads It has 
very little effect on the performance of transactions rates. On postgreSQL streaming replication 
database with 2 replica nodes in testing. 
 
Keywords : Database Replication, PostgreSQL Streaming Replication, Least-squares Approximation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บทนำ 
 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ส่งผลให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ในแต่ละองค์กรมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและ
ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย ทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพคือ การทำ
สำเนาฐานข้อมูล ด้วยเทคนิคการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองเพื่อ
รองรับต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลและตอบสนองผู้ร้องขอในเวลาเดียวกันจำนวนมากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภัย เช่นการทำสำเนาฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิง เป็นมาตรฐานของ PostgreSQL ช่วยให้สามารถ 
อัปเดตฐานข้อมูลบนเครื่องบริการหลักหรือโหนดหลัก (Primary Node) สามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องบริการสำรองหรือโหนด
สำเนา (Replica Node) ได้แบบเรียลไทม์ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิงด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจาก
เครื่องบริการหลักไปยังเครื่องบริการสำรอง กับจำนวนเธรด ในการร้องขอเข้าถึงบริการฐานข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุดบน Single Board  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิงด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการหลักไป
ยังเครื่องบริการสำรอง กับจำนวนเธรด โดยการทดสอบบนเครื่องบริการฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายจำลอง ประกอบด้วย 
3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลักติดตั้ง PostgreSQL ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง ติดตั้ง 
PostgreSQL จำนวน 2 เครื่อง และส่วนท่ี 3 เครื่องลูกข่ายทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพอัตรา
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียนที่จำนวนเธรดต่างๆ และทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench แบบอ่านอย่างเดียว
และแบบอ่านเขียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกติดตั้งระบบสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งานต่อไป 

 
วิธีดำเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนา
ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิงด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการหลักไปยังเครื่องบริการสำรอง กับจำนวน
เธรด ทดสอบบนเครื่องบริการฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายจำลอง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการ
ฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลัก ติดตั้ง PostgreSQL บน Raspberry Pi 3 Model B+  จำนวน 1 เครื่อง ส่วนที่ 2 เครื่อง
บริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนา ติดตั้ง PostgreSQL บน Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 2 เครื่อง และส่วนท่ี 
3 เครื่องลูกข่าย ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียวและ
แบบอ่านเขียนที่จำนวน 5, 10, 30, 50, 70 และ 90 เธรด ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมและรองรับในการทดสอบบนเครื่องบริการ
จำลอง Raspberry Pi 3 Model B+  ด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench-1.0.20 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

  
            - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 2 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
  - sysbench-1.0.20 
 

 
 วิธีดำเนินการ 

1. การเตรยีมการทดสอบ 
  1.1 ออกแบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ
ฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลักจำนวน 1 เครื่อง ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 เครื่อง 
และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการฐานข้อมูลในการดำเนินงานวิจยั 

 
1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 

   1.2.1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลัก ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ 
Raspberry Pi OS 

PostgreSQL Streaming Replication 

Client 

Replica Node 1 

Primary Node 

Replica Node 2 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

  
            - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 2 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
 - PostgreSQL 
 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
Raspberry Pi 3 Model B+ จำนวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspberry Pi OS Kernel 5.10 
  - sysbench-1.0.20 
 

 
 วิธีดำเนินการ 

1. การเตรยีมการทดสอบ 
  1.1 ออกแบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ
ฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลักจำนวน 1 เครื่อง ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 เครื่อง 
และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการฐานข้อมูลในการดำเนินงานวิจยั 

 
1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 

   1.2.1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลักหรือโหนดหลัก ติดตั้ง PostgreSQL บนระบบปฏิบัติการ 
Raspberry Pi OS 

PostgreSQL Streaming Replication 

Client 

Replica Node 1 

Primary Node 

Replica Node 2 

 

 

 

   1.2.2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi 
OS ทำหน้าที่สำเนาฐานข้อมูลมาจากเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก จำนวน 2 เครื่อง แบ่งเป็น Replica Node1 และ 
Replica Node 2 
   1.2.3 เครื่องลูกข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้วยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียนด้วยโปรแกรมสร้าง
ภาระงาน sysbench-1.0.20 

2. วิธีดำเนินการทดสอบ 
 2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของระบบบการทำสำเนา 

PostgreSQL แบบสตรีมมิงบนเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน sysbench บนเครื่องลูกข่ายและ
แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบคือแบบอ่านอย่างเดียวและแบบอ่านเขียน ทีจ่ำนวน 5, 10, 30, 50, 70 และ 90 เธรด  

 2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายด้วยคำสั่ง sysbench --db-
driver=pgsql --table-size=1000000 --threads=5 --pgsql-host=192.168.x.xx --pgsql-port=5432 --pgsql-
user=sbtest --pgsql-password=xxxx --time=60 --pgsql-db=sbtest   /usr/share/sysbench/oltp_read_only.lua 
run หมายถึงการสร้างภาระงานการเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ด้วยภาระงานแบบ Online 
transaction processing (OLTP) ขนาดฐานข้อมูล 1000000 เรคคอร์ด จำนวน 5 เธรด ในเวลา 1 นาที แบบอ่านอย่าง
เดียว โดยทดสอบซ้ำจำนวน 5 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาท ี

2.3 ทำการทดสอบในลักษณะเดมิแต่เปลีย่นคุณลักษณะเป็น oltp_read_write.lua คือ ทดสอบแบบ 
อ่านเขียนและเปลี่ยนจำนวนเธรดจาก --threads=5  เป็น 10, 30, 50, 70 และ 90 เธรด ซึ่งแต่ละครั้งจะได้ผลการทดสอบ
เพื่อนำไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 

 
 

 Running the test with following options: 
Number of threads: 10 
Initializing random number generator from current time 
Initializing worker threads... 
Threads started! 
SQL statistics: 
    queries performed: 
        read:                  193578 
        write:                 0 
        other:                 27654 
        total:                  221232 
    transactions:            13827  (230.12 per sec.) 
    queries:                   221232 (3681.98 per sec.) 
    ignored errors:          0      (0.00 per sec.) 
    reconnects:              0      (0.00 per sec.) 

General statistics: 
    total time:                       60.0735s 
    total number of events:    13827 
Latency (ms): 
         min:                           22.06 
         avg:                            43.41 
         max:                          106.54 
         95th percentile:          66.84 
         sum:                          600186.43 
Threads fairness: 
    events (avg/stddev):               1382.7000/34.12 
    execution time (avg/stddev):   60.0186/0.02 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ในระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี ้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงแบบอ่านอย่างเดียว 

ตารางที่ 2 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

5 เธรด 10 เธรด 30 เธรด 50 เธรด 70 เธรด 90 เธรด 
1 191.54 231.73 236.50 231.07 221.26 222.12 
2 192.06 231.60 236.52 231.43 222.09 222.22 
3 190.51 232.09 236.01 230.72 222.43 222.29 
4 190.02 231.43 236.47 230.53 221.64 222.42 
5 191.33 231.55 236.17 230.76 222.80 222.05 

ค่าเฉลี่ย 191.09 231.68 236.33 230.90 222.04 222.22 

ผลที่ได้พบว่าเมื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักบนระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงทีม่ีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 
191.09, 231.68, 236.33, 230.90, 222.04 และ 222.22 ต่อวินาที ที่จำนวนเธรดในการทดสอบ 5,10,30,50,70 และ 90 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงแบบอ่านเขียน 

ตารางที่ 3 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

5 เธรด 10 เธรด 30 เธรด 50 เธรด 70 เธรด 90 เธรด 
1 94.51 130.51 133.19 136.07 141.91 137.78 
2 98.67 135.20 133.00 134.84 132.86 145.68 
3 99.98 138.55 138.24 137.26 143.20 136.60 
4 101.54 137.53 140.23 149.37 141.52 145.18 
5 97.94 131.23 139.01 135.28 143.02 137.56 

ค่าเฉลี่ย 98.53 134.60 136.73 138.56 140.50 140.56 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก ในระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการทดสอบ ดังนี ้ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงแบบอ่านอย่างเดียว 

ตารางที่ 2 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านอย่างเดียว 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

5 เธรด 10 เธรด 30 เธรด 50 เธรด 70 เธรด 90 เธรด 
1 191.54 231.73 236.50 231.07 221.26 222.12 
2 192.06 231.60 236.52 231.43 222.09 222.22 
3 190.51 232.09 236.01 230.72 222.43 222.29 
4 190.02 231.43 236.47 230.53 221.64 222.42 
5 191.33 231.55 236.17 230.76 222.80 222.05 

ค่าเฉลี่ย 191.09 231.68 236.33 230.90 222.04 222.22 

ผลที่ได้พบว่าเมื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักบนระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงทีม่ีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 
191.09, 231.68, 236.33, 230.90, 222.04 และ 222.22 ต่อวินาที ที่จำนวนเธรดในการทดสอบ 5,10,30,50,70 และ 90 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีของระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบ
สตรีมมิงแบบอ่านเขียน 

ตารางที่ 3 อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทแีบบอ่านเขียน 

คร้ังท่ี 
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอ้มูลต่อวินาที (transactions per second) 

5 เธรด 10 เธรด 30 เธรด 50 เธรด 70 เธรด 90 เธรด 
1 94.51 130.51 133.19 136.07 141.91 137.78 
2 98.67 135.20 133.00 134.84 132.86 145.68 
3 99.98 138.55 138.24 137.26 143.20 136.60 
4 101.54 137.53 140.23 149.37 141.52 145.18 
5 97.94 131.23 139.01 135.28 143.02 137.56 

ค่าเฉลี่ย 98.53 134.60 136.73 138.56 140.50 140.56 
 

 

 

 

ผลที่ได้พบว่าเมื่อร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลไปยังเครื่องบริการฐานข้อมูลหลักบนระบบการทำสำเนา PostgreSQL 
แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ย 
98.53, 134.60, 136.73, 138.56, 140.50 และ 140.56 ต่อวินาที ที่จำนวนเธรดในการทดสอบ 5,10,30,50,70 และ 90 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการทดสอบนำอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 แบบ มาแสดงความสัมพันธ์ด้วยกราฟดงัภาพที่ 
3 และ 4 จะเห็นได้ว่าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาทีเฉลี่ยกับจำนวนเธรดทั้งแบบอ่านอย่างเดียวและอ่าน
เขียน มีแน้วโน้มความสัมพันธ์ในลักษณะเส้นโค้งแบบฟังก์ชันพหุนามดีกรี 2 จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการประมาณกำลังสอง
น้อยสุดแบบ (Polynomial Least Squares) คือฟังก์ชัน 2

0 1 2( )f x a a x a x= + +  นำผลการทดสอบจากตาราง 
คำนวณด้วยระเบียบวิธีการประมาณกำลังสองน้อยสุดโดยใช้ระบบสมการนอร์แมล (normal equations) เพื่อหาผลเฉลย
คือ 0 203.050a = , 1 1.229a = , 2 0.012a = −  และ 0 107.942a = , 1 1.129a = , 2 0.009a = −  จากตาราง
ท่ี 2 และ 3 ตามลำดับ นำผลเฉลยที่ได้แทนค่าในแบบจำลองคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งฐ าน ข้ อ มู ล ต่ อ วิ น าที กั บ จ ำน วน เธ รด แ บ บ อ่ า น อ ย่ า ง เดี ย ว แ ล ะ แ บ บ อ่ า น เขี ย น ได้ เป็ น 

2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −  ตามลำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการสร้างภาระงานร้องขอการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายด้วยโปรแกรม 
sysbench พบว่าการร้องขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อ
เพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 เป็น 10 และ 30 เธรด และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยที่เมื่อจำนวนเธรดมากกว่า 50 และแบบอ่าน
เขียนอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 เป็น 10 และ 30 เธรดและมีแนวโน้มคงท่ี
เ มื่ อ จ ำ น ว น เ ธ ร ด ม า ก ก ว่ า  5 0   ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ บ บ จ ำ ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ ไ ด้ คื อ 

2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −  ตามลำดับ แสดงให้
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จำนวนเธรด จำนวนเธรด 

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว 

 

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านเขยีน 
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เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล บนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล 
PostgreSQL แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด น้อยมาก ทั้งแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียน ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากภาพที่ 5 และ 6 สัญลักษณ์ x เป็นค่าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและ
สัญ ลักษณ์  o เป็ นค่ าอัตรารายการเปลี่ ยนแปลงฐานข้อมู ล ที่ ค ำนวณ ได้ จากแบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์  

2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −  ตามลำดับ 
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อัต
ราร

าย
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งฐา
นข

้อม
ูลต

่อว
ินา

ที 
 

 อัต
ราร

าย
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งฐา
นข

้อม
ูลต

่อว
ินา

ที 
 

 

จำนวนเธรด จำนวนเธรด 

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว 

 

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
        ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านเขียน 
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เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล บนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล 
PostgreSQL แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือโหนดสำเนาจำนวน 2 โหนด น้อยมาก ทั้งแบบอ่านอย่าง
เดียวและแบบอ่านเขียน ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้กับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากภาพที่ 5 และ 6 สัญลักษณ์ x เป็นค่าอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและ
สัญ ลักษณ์  o เป็ นค่ าอัตรารายการเปลี่ ยนแปลงฐานข้อมู ล ที่ ค ำนวณ ได้ จากแบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์  

2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −  ตามลำดับ 
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[1] Singh, R. N., & Singh, R. (2018). “Database replication algorithm performance in high speed networks 
            under load balancing” International Journal of Applied Engineering Research, 13(6) ,  
            3475-3482. 
[2] Mealha, D., Preguiça, N., Gomes, M. C., & Leitão, J. (2019, March). “Data replication on the 
            cloud/edge” In Proceedings of the 6th Workshop on Principles and Practice of  
            Consistency for Distributed Data, 1-7. 
[3] PostgreSQL Wiki. (2021). Streaming Replication (Online). Retrieved 25 November 2021,  

from https://wiki.postgresql.org/wiki/Streaming_Replication 
[4] Postgres Professional. (2021). Streaming Replication Protocol (Online). Retrieved 2 November 
            2021, from https://postgrespro.com/docs/postgresql/10/protocol-replication 
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จำนวนเธรด จำนวนเธรด 

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านอย่างเดียว 

 

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรารายการเปลีย่นแปลง 
        ฐานข้อมูลเฉลี่ยกับจำนวนเธรดแบบอ่านเขียน 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยส่ือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบ
เสมือนจริง : กรณีศึกษา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 
อมรชัย ใจซื่อกุล1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 2) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จำนวน 30 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเค
ชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้แอปพลิเคชันสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จำนวน
หนึ่งแอปพลิเคชัน โดยมีเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลของท้าวสุรนารีซึ่งประกอบไปด้วย ประวัติท้าวสุรนารี 
เพลงโคราช เครื่องกราบไหว้ บทสวดมนต์ และสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี โดยใช้มาร์คเกอร์จำนวน 3 จุด
เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหา
ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  มีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.32) และผลความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) 
คำสำคัญ: เทคโนโลยเีสมือนจริง, ท้าวสุรนาร,ี ความพึงพอใจ 
__________________________ 
1อาจารย์, หลักสูตรคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
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The Augmented Reality Application Development for learning History : Case study of 
The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima. 

 
Amornchai Chaisuekul 

 
Abstract 

The major proposes of this research study were 1 )  to develop Augmented Reality Application 
Development for learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima 2)  to investigate the 
satisfaction by using Augmented Reality Application. The population was the tourists who used the 
application and samples were 30 tourists by simple random sampling method. This research use the 
following tools 1) Augmented Reality Application Development for learning of The Monument of Thao 
Suranaree Nakornratchasima 2) The user satisfaction of using Augmented Reality Application. The statistics 
used in the research were mean and standard deviation. 
 The results of the research were Android-based Augmented Reality Application Development for 
learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima which include multimedia for Thao 
Suranaree history, Korat song, oblation, prayer books, Thao Suranaree related places with 3 markers to 
develop application and the result is 1 )  the evaluation of application suitability is at high level ( x̄ =  4. 45 , 
S.D. = 0.32) 2) the satisfaction of using Augmented Reality Application is at very high level (x̄ = 4.53, S.D. = 
0.48) 
Keywords: Augmented Reality, Thao Suranaree, Satisfaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1383

The Augmented Reality Application Development for learning History : Case study of 
The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima. 

 
Amornchai Chaisuekul 

 
Abstract 

The major proposes of this research study were 1 )  to develop Augmented Reality Application 
Development for learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima 2)  to investigate the 
satisfaction by using Augmented Reality Application. The population was the tourists who used the 
application and samples were 30 tourists by simple random sampling method. This research use the 
following tools 1) Augmented Reality Application Development for learning of The Monument of Thao 
Suranaree Nakornratchasima 2) The user satisfaction of using Augmented Reality Application. The statistics 
used in the research were mean and standard deviation. 
 The results of the research were Android-based Augmented Reality Application Development for 
learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima which include multimedia for Thao 
Suranaree history, Korat song, oblation, prayer books, Thao Suranaree related places with 3 markers to 
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บทนำ 

การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสิง่สำคัญสำหรบัมนุษย์เนื่องจากเป็นการศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาและสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อนให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สังคมมนุษย์ใน
ปัจจุบันล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ในอดีต และอาจส่งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การศึกษา
อดีตของสังคมมนุษย์ คือความพยายามเข้าใจปัจจุบัน โดยอาศัยวิธีการสืบค้นเรื่องราวอย่างเป็นระบบ จากร่องรอยหลักฐานท่ี
หลงเหลืออยู่ ดังท่ี ดนัย ไชยโยธา [1] กล่าวว่า ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวท่ีมนุษย์ได้กระทำไว้ท้ังความสำเร็จและความล้มเหลว 
รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์ได้ศึกษาประดิษฐ์ขึ้นในด้านศิลปะ สงคราม การเมือง การปกครอง วรรณคดี ลัทธิศาสนา ปรัชญา สังคม 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และความหวังกับความหวาดกลัวของมนุษย์ และการต่อสู้เพื่อดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น ประวัติศาสตร์จึงเกิด
จากความีสามัญสำนึกของมนุษย์อันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ มนุษย์มีความผูกพันและสัมพันธก์ับ
ประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพยายามเรียนรู ้ เข้าใจตนเอง โดยอาศัยประวัติศาสตร์เป็นเครื่องนำทาง และมีการบันทึก
เรื่องราวการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบพิจารณาโดยอาศัยหลักฐานที่เหลืออยู่มาจนปัจจุบัน 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวัน
หลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันนำไปสู่การปรับตัวของสังคมนุษย์ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้น หนึ่ง
ในนั้นคือ เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality) นับเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรามาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกความเป็นจริง กับโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาโดยผ่าน
ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) โดยรับข้อมูลผ่านกล้อง แล้วนำมาประมาลผล ซึ่งภาพเสมือนจริงที่
ปรากฏขึ้นนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทันที ทั้งในลักษณะภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ โดยเทคโนโลยีสื่อเสมอืน
จริง แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท [2] คือ 1) Augmented Reality หรือ AR เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้า
ด้วยกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองต่อวัตถุจำลองนั้นได้  2) Virtual Reality หรือ VR เป็นการจำลอง
สภาพแวดล้อมจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส โดยตัดขาดจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  3) Mixed Reality 
หรือ MR เป็นการเอาโลกความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิตอลมารวมกัน ทำให้เราสามารถตอบโต้ได้ทั้งในโลกแห่งความเป็น
จริงและโลกเสมือน  
 แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงนั้นสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
เรื่อง “Current trend in augmented reality and forecasts about the future”ของ Hakan Altinpulluk [3] ที่ทำการ
สำรวจการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ที่เป็นเทคโนลียีที่ช่วยสร้างวัตถุเสมือนผสานเข้ากับโลกความ
เป็นจริงโดยใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น 
ด้านการทหาร ด้านอุตสาหกรรมเกม ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีก
ทั้งในปัจจุบันนี้ อุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณพ์กพาอ่ืน ๆ มีความสามารถในการประมวลผลที่สูงข้ึน อีกทั้ง
ยังสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงเช่น ระบบบอกตำแหน่ง (GPS), เข็มทิศดิจิทัล (Digital Compass), 
ระบบตรวจจับการเร่ง (Accelerometer) ทำให้การใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริงในทุกวันนี้มีความน่าสนใจและเป็นท่ีแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า แนวโน้มการใช้งานของเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น มักจะถูกใช้ไปเพื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้ที่มากกว่าเป็นแค่เพียงการอ่าน ดู หรือฟัง เท่าน้ัน 
 จากตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงในการส่งเสริมการเรียนรู้ในงานวิจัยของ ณัฏฐา ผิวมา และ ปริศนา มัชฌิมา
[4] พบว่า ผลการเรียนรู้จากผู้เรียนหลังจากจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยการเรียนรู้มีได้หลายวิธี แต่ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการ
ตอบสนองและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมให้กับผู้เรียน สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ขึ้น และช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม [5] 
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 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีสื ่อเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้ท่องเที่ยวพร้อมกับ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของท้าวสุรนารีและจังหวัดนครราชสีมาไปพร้อมกัน เนื่องจากสื่อที่สร้างจากเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มีการ
ผสมผสานโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือน ทำให้การศึกษาความรู้ในด้านต่าง ๆ มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี จังหวัดนครราชสมีา 

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรบัอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรยีนรู้แบบเสมือนจริง 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การสร้างแอปพลิเคชันด้วย

สื่อเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง และการวัดความพึงพอใจ 
2. พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง แบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบมัลติมีเดีย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลของ

ท้าวสุรนารีในด้านต่าง ๆ  
2.2 ออกแบบและพัฒนามาร์คเกอร์ โดยการสำรวจสถานท่ีจริงของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วจัดเก็บภาพตามจุดต่าง 

ๆ เพื่อใช้เป็นมาร์คเกอร์ 
2.3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเชื่อมโยงมาร์คเกอร์ในข้อ 2.2 เข้ากับสื่อมัลติมีเดียข้อมูลของ

ท้าวสุรนารีในข้อ 2.1 โดยให้สามารถทำงานได้บนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถอ่านค่ามาร์คเกอร์ได้ผ่านกล้อง แล้ว
แสดงผลมัลติมีเดียที่ตรงกันได้ 

2.4 นำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ 

2.5 ตรวจสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

3. เผยแพร่แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ให้กับกลุ่มประชากร ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง  
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 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีสื ่อเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้ท่องเที่ยวพร้อมกับ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของท้าวสุรนารีและจังหวัดนครราชสีมาไปพร้อมกัน เนื่องจากสื่อที่สร้างจากเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มีการ
ผสมผสานโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือน ทำให้การศึกษาความรู้ในด้านต่าง ๆ มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี จังหวัดนครราชสมีา 

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรบัอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรยีนรู้แบบเสมือนจริง 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การสร้างแอปพลิเคชันด้วย

สื่อเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง และการวัดความพึงพอใจ 
2. พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง แบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบมัลติมีเดีย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลของ

ท้าวสุรนารีในด้านต่าง ๆ  
2.2 ออกแบบและพัฒนามาร์คเกอร์ โดยการสำรวจสถานท่ีจริงของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วจัดเก็บภาพตามจุดต่าง 

ๆ เพื่อใช้เป็นมาร์คเกอร์ 
2.3 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเชื่อมโยงมาร์คเกอร์ในข้อ 2.2 เข้ากับสื่อมัลติมีเดียข้อมูลของ

ท้าวสุรนารีในข้อ 2.1 โดยให้สามารถทำงานได้บนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถอ่านค่ามาร์คเกอร์ได้ผ่านกล้อง แล้ว
แสดงผลมัลติมีเดียที่ตรงกันได้ 

2.4 นำแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ 

2.5 ตรวจสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

3. เผยแพร่แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ให้กับกลุ่มประชากร ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง  

2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนสุาวรีย์
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง จำนวน 30 คน โดยมาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

1. สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริงท่ีพัฒนาด้วย Unity 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับกลุ ่มนักท่องเที ่ยวผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
โดยนำผลการให้คะแนน หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยแปลความหมาย
ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
เกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่เหมาะสมควรมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
1.1 ได้สื่อมัลติมีเดียข้อมูลของท้าวสุรนารีซึ่งประกอบไปด้วย ประวัติท้าวสุรนารี เพลงโคราช เครื่องกราบไหว้ บท

สวดมนต์ และสถานท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี 
1.2 ได้มาร์คเกอร์จำนวน 3 จุดเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับ

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
1.3 แอปพลิเคชนัแอนดรอยด์จำนวนหน่ึงแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที่ 1 การใช้ AR Point Cloud Manager ใน Unity เพื่อหาจุดมาร์คเกอร์ที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 2 การนำมาร์คเกอรม์าสร้างเป็นสื่อเทคโนโลยเีสมือนจริง 

 

 
ภาพที่ 3 ผลลัพธ์การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงกับอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี 

 
เมื่อนำแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 

 
รายการประเมิน x̄  S.D. คุณภาพ 

1. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน (Function Test)    
ความสามารถในการอ่านคา่มารค์เกอร์ 4.33 0.57 ดี 
ความถูกต้องในการแสดงเนื้อหา 5.00 0 ดีมาก 
ตำแหน่งออปเจคที่ใช้แสดงผลมีความถูกต้อง 4.00 0 ดี 

2. ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test)    
การเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน 4.33 0.57 ดี 
การแสดงเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.57 ดี 
ความลื่นไหลในการนำเสนอข้อมูล 4.33 0.57 ดี 
เสียงประกอบมีความชัดเจน 4.33 0.57 ดี 
ความละเอียดของวิดีโอเพียงพอ 5.00 0 ดีมาก 
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ภาพที่ 2 การนำมาร์คเกอรม์าสร้างเป็นสื่อเทคโนโลยเีสมือนจริง 

 

 
ภาพที่ 3 ผลลัพธ์การใช้งานสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงกับอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี 

 
เมื่อนำแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 

 
รายการประเมิน x̄  S.D. คุณภาพ 

1. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน (Function Test)    
ความสามารถในการอ่านคา่มารค์เกอร์ 4.33 0.57 ดี 
ความถูกต้องในการแสดงเนื้อหา 5.00 0 ดีมาก 
ตำแหน่งออปเจคที่ใช้แสดงผลมีความถูกต้อง 4.00 0 ดี 

2. ด้านประสิทธิภาพ (Performance Test)    
การเร็วในการตอบสนองของแอปพลิเคชัน 4.33 0.57 ดี 
การแสดงเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.57 ดี 
ความลื่นไหลในการนำเสนอข้อมูล 4.33 0.57 ดี 
เสียงประกอบมีความชัดเจน 4.33 0.57 ดี 
ความละเอียดของวิดีโอเพียงพอ 5.00 0 ดีมาก 

รายการประเมิน x̄  S.D. คุณภาพ 

3. ด้านการใช้งาน (Usability Test)    

ความง่ายในการใช้งาน 4.33 0.57 ดี 
ความง่ายในการทำความเข้าใจเนื้อหา 4.00 0 ดี 
ข้อมูลมีเพียงพอต่อความต้องการ 5.00 0 ดีมาก 

รวม 4.45 0.32 ดี 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีคุณภาพโดยรวมอยู่

ในระดับดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.32) แสดงใหเ้ห็นว่าแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. แอปพลิเคชันมีความแปลกใหม่และทันสมัย 4.70 0.46 ดีมาก 
2. แอปพลิเคชันช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ข้อมูล
ของท้าวสุรนารี 

4.53 0.49 ดีมาก 

3. แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.30 0.46 ดี 
4. แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.53 0.49 ดีมาก 
5. แอปพลิเคชันส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ 4.60 0.40 ดีมาก 

รวม 4.53 0.48 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับ 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดยรวมอยู่ใน

ระดับพึงใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) แสดงให้เห็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยสิ่งที่ผู้ใช้งานพึง
พอใจมากท่ีสุดคือแอปพลิเคชันมีความแปลกใหม่และทันสมัย ทำให้ส่งเสริมให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.32) สามารถนำไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ [6] ที่มีการ
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สร้างแอปพลิเคชั่นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 5 แห่ง ด้วยโปรแกรม Unity และ 
Vuforia บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาความเหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับดี (x̄ = 
4.22, S.D. = 0.64) สามารถนำไปใช้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวได้จริง 

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณกฤช รัตนวงศา และคณะ [7] ที่ได้สร้างแผนที่ท่องเที่ยว
แบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบ Infographic ร่วมกับ
การนำเสนอผ่านสื่อวิดีโอผ่านโปรแกรม HP Reveal โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับมาก 
(x̄ = 4.34, S.D. = 0.67) 

ข้อเสนอแนะ 
     การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมอืนจริงในครั้งนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เท่าน้ัน ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมลู
พบว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น เช่น IOS ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS เพิ่มเติมด้วยเพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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สร้างแอปพลิเคชั่นสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 5 แห่ง ด้วยโปรแกรม Unity และ 
Vuforia บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาความเหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับดี (x̄ = 
4.22, S.D. = 0.64) สามารถนำไปใช้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวได้จริง 

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณกฤช รัตนวงศา และคณะ [7] ที่ได้สร้างแผนที่ท่องเที่ยว
แบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบ Infographic ร่วมกับ
การนำเสนอผ่านสื่อวิดีโอผ่านโปรแกรม HP Reveal โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับมาก 
(x̄ = 4.34, S.D. = 0.67) 

ข้อเสนอแนะ 
     การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเสมอืนจริงในครั้งนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เท่าน้ัน ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมลู
พบว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น เช่น IOS ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS เพิ่มเติมด้วยเพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การเรียนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในรูปแบบการสอนและ
เวลาในการเรียน ท าให้การเรียนในระดับอุดมศึกษามีเวลาเหลือมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิสิตแต่ละคนจะได้ท ากิจกรรมอื่น ๆ 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน ที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอน
ประสิทธิภาพของนิสิตได้เช่นกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล      2) เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่างกับข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ Z และ F หาความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบไคก าลงัสอง (Chi-square test) และสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างในแต่
ละวัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่า นิสิตมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไปกับด้านการเรียนมากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการท างานนอกเวลาเรียน ตามล าดับ ช้ันปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการท างานนอกเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
ส่วนตัวและสังคม ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในหอพักจึงต้องรับผิดชอบตนเอง ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต 
ท าให้นิสิตต้องค้นคว้าหาความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะน าความรู้ที่สะสมมาไปใช้ในการท างานต่อไป ทั้งที่นิสิตมีอิสระมากแต่
นิสิตก็ไม่ทิ้งการเรียน ท าให้พบว่านิสิตส่วนใหญ่แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตได้ดี 
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ABSTRACT 

There is a difference between studying in university and in high school that includes learning style 
and times. This makes studying at the higher education level has a lot of time. During this time the students 
will do the activities according to their responsibility or their wants.  That can increase the potential or 
reduce the efficiency of students as well. The objectives of this research were 1) to study students' leisure 
time behaviors classified by personal data; 2) to compare differences in students' leisure time behaviors; 3) 
to find the relationship between leisure-use behaviors and personal data. Analyzing by percentage, mean, 
standard deviation. Differences were compared using Z -test and F-test. The correlation was determined by 
the Chi- square test and Pearson correlation coefficient.  The results of the study revealed that:  Students’ 
leisure of time activities daily was at an overall moderate level, which can be seen that their leisure of time 
behavior in studying was the highest level, followed by a personal, social, and part- time job working 
respectively.  The academic year class and cumulative GPA were related to the leisure of time behavior in 
a part-time job working. Monthly expenditures were related to the leisure of time behavior in the personal 
and social areas.  This is because most of the students live in dormitories, so they have to be responsible 
for themselves.  both learning and life causing students to search for knowledge as much as possible in 
order to apply the accumulated knowledge to use in further work, Although the students are very 
independent the students did not leave their studies.  As a result, it was found that most students divide 
their time in living well. 

 
Keywords:  Behavior, Leisure Time Spending, A part-time job, Chi-square Test, Pearson correlation  

coefficient 
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บทน ำ 

 การเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในระดับประถมศึกษาที่เริ่มอ่านออกเขียนได้  สื่อสารได้ ความรู้
ความสามารถต่าง ๆ น้ันได้ถูกพัฒนาให้มีความยากมากขึ้น การศึกษาในประเทศไทยจะมีเวลาในการเรียนการสอนโดยทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวันและเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผู้เรียนต้องเรียนตามที่ผู้สอนก าหนด ไม่ว่าจะเรียนภายในห้องเรียน
หรือนอกห้องเรียนก็ตาม แต่ส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษารูปแบบของการเรียนการสอนมีความแตกต่างจากในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท้ังในด้านรูปแบบการสอน เวลาใน 1 สัปดาห์ของการเรียน ผู้เรียนอาจมีการฟังบรรยาย หรือท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่ชั่วโมง ท าให้ชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมีเวลาเหลือมาก เพราะผู้เรียนไม่ต้องใช้เวลานั่งอยู่ใน
ห้องเรียนทั้งวัน หรือน่ังฟังการบรรยายจากผู้สอนเหมือนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ช่วงเวลาที่เหลือจากการเรียนก
จะเป็นช่วงเวลาทีน่ิสิตแต่ละคนจะได้ท ากิจกรรมอื่น ๆ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือตามความถนัดและความสนใจหรือความ
พอใจของแต่ละคน จึงเป็นช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความส าคัญเพราะสามารถที่จะเพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอนประสิทธิภาพของ
นิสิตได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าหากรู้จักแบ่งเวลาที่ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งเวลาในการเรียน เวลาในการพักผ่อน เวลาที่ใช้ส่วนตัว 
และเวลาที่ให้กับครอบครัวอย่างมีแบบแผน เพื่อให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งเวลานั้นย่อมมีผลดีมากกว่า
ผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นจะเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดแก่เยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติใน
อนาคต และจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากอาจารย์ผู้สอนที่มีตารางสอนในคาบแรกของทุกวันคือช่วงเวลา 09.00-10.00 น. 
พบว่ามีนิสิตท่ีเข้าเรียนตรงเวลาเพียงร้อยละ 30 ส่วนต้ังแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไปพบว่ามีนิสิตที่เข้าเรียนตรงเวลาร้อยละ 80 
การเรียนช่ัวโมงแรกของวันพบว่ามีนิสิตที่เข้าเรียนตรงเวลาเพียงร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละช่ัวโมงมีนิสิตท างาน
หรือการบ้านของรายวิชาอื่นขณะเรียน และส่งงานไม่ตรงตามก าหนดร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามล าดับ [2] 

 จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและในแต่ละด้านของนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลาเรียน 2) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลาเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตามเพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา สถานที่พักอาศัย และการท างาน
นอกเวลาเรียน 3) หาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ ช้ันปีการศึกษา 
สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน สถานที่พักอาศัย และการท างานนอกเวลาเรียน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต อีกทั้งยังเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนและกระตุ้นให้นิสิตมีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับนิสิตต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ใช้แบบสอบถามในรูปแบบ google form เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลโดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคปลายปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,950 คน [1] ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิจ าแนกตามสาขาวิชา ค านวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) [4] ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ตัวอย่างจ านวน 340 คน   
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การวิเคราะห์ข้อมูล (ก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05)  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา สถานท่ีพักอาศัย และการท างานนอกเวลาเรียน 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย  X  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  . .S D  

2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต จ าแนกตามเพศและการท างานนอกเวลาเรียน ใช้สถิติทดสอบ Z  

ส่วนตัวแปรช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา และสถานที่พักอาศัย ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison test) โดยใช้วิธีของ 
Fisher  

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตกับเพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา ท่ีพักอาศัย
และการท างานนอกเวลาเรียน วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบไคก าลังสอง (Chi-square test)  

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับเกรดเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิเคราะห์โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation 
coefficient) 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ [3] 
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติมากท่ีสุด    คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา่ นิสิตปฏิบตัิมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติปานกลาง   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา่ นิสิตปฏิบตัิน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.49 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.91 0.06 ปานกลาง 
ด้านสังคม 2.66 0.06 ปานกลาง 
ด้านการเรียน 3.50 0.05 มาก 
ด้านการท างานนอกเวลา 2.39 0.19 น้อย 
รวม 2.86 0.09 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา มพีฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต เพศ 

ชาย หญิง 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.92 0.15 ปานกลาง 2.91 0.07 ปานกลาง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล (ก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05)  
1. ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา สถานท่ีพักอาศัย และการท างานนอกเวลาเรียน 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย  X  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  . .S D  

2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต วิเคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต จ าแนกตามเพศและการท างานนอกเวลาเรียน ใช้สถิติทดสอบ Z  

ส่วนตัวแปรช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา และสถานที่พักอาศัย ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison test) โดยใช้วิธีของ 
Fisher  

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตกับเพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา ที่พักอาศัย
และการท างานนอกเวลาเรียน วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบไคก าลังสอง (Chi-square test)  

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับเกรดเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิเคราะห์โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation 
coefficient) 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ [3] 
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติมากท่ีสุด    คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา่ นิสิตปฏิบตัิมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติปานกลาง   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา่ นิสิตปฏิบตัิน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.49 หมายความว่า นิสิตปฏิบัติน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.91 0.06 ปานกลาง 
ด้านสังคม 2.66 0.06 ปานกลาง 
ด้านการเรียน 3.50 0.05 มาก 
ด้านการท างานนอกเวลา 2.39 0.19 น้อย 
รวม 2.86 0.09 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา มพีฤติกรรมการ
ใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต เพศ 

ชาย หญิง 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.92 0.15 ปานกลาง 2.91 0.07 ปานกลาง 

   

 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต เพศ 
ชาย หญิง 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านสังคม 2.80 0.16 ปานกลาง 2.63 0.07 ปานกลาง 
ด้านการเรียน 3.40 0.13 ปานกลาง 3.52 0.06 มาก 
ด้านการท างานนอกเวลา 2.50 0.38 ปานกลาง 2.35 0.24 น้อย 

รวม 2.91 0.21 ปานกลาง 2.85 0.11 ปานกลาง 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตเพศชายและนสิิตเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมอยู่ในระดับ

การปฏิบัตปิานกลาง  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  โดยภาพรวม และรายด้าน จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของนิสิต 

ชั้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

X  . .S D  ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับการ
ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับการ
ปฏิบัต ิ

ด้านส่วนตัว 2.85 0.11 ปานกลาง 2.98 0.12 ปานกลาง 2.81 0.13 ปานกลาง 3.01 0.12 ปานกลาง 
ด้านสังคม 2.62 0.11 ปานกลาง 2.79 0.13 ปานกลาง 2.53 0.13 ปานกลาง 2.71 0.13 ปานกลาง 
ด้านการเรียน 3.45 0.09 ปานกลาง 3.50 0.10 มาก 3.51 0.12 มาก 3.54 0.10 มาก 
ด้านการท างาน 
นอกเวลา 

2.00 0.45 น้อย 2.45 0.32 น้อย 2.45 0.44 น้อย 2.54 0.32 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.19 ปานกลาง 2.93 0.17 ปานกลาง 2.83 0.21 ปานกลาง 2.96 0.17 ปานกลาง 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตช้ันปีท่ี 1   นิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตช้ันปีท่ี 3 และ นิสิตชั้นปีที่ 4  มพีฤติกรรม

การใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิปานกลาง  
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวม และรายด้าน จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 

ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน ด้านการท างานนอกเวลา รวม 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 
คณิตศาสตร์ 2.77 0.18 ปาน

กลาง 
2.31 0.19 น้อย 3.41 0.16 ปาน

กลาง 
2.25 0.41 น้อย 2.69 0.24 ปาน

กลาง 
เคม ี 2.98 0.17 ปาน

กลาง 
2.79 0.18 ปาน

กลาง 
3.45 0.14 ปาน

กลาง 
2.31 0.47 น้อย 2.88 0.24 ปาน

กลาง 
จุลชีววิทยา 3.01 0.18 ปาน

กลาง 
2.63 0.19 ปาน

กลาง 
3.61 0.15 มาก 3.29 0.56 ปาน

กลาง 
3.14 0.17 ปาน

กลาง 
ชีวเคม ี 2.80 0.20 ปาน

กลาง 
2.59 0.22 ปาน

กลาง 
3.67 0.17 มาก 2.10 0.49 น้อย 2.79 0.27 ปาน

กลาง 
ชีววิทยา 2.88 0.20 ปาน

กลาง 
2.58 0.20 ปาน

กลาง 
3.58 0.17 มาก 2.95 0.62 ปาน

กลาง 
3.00 0.30 ปาน

กลาง 
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สาขาวิชา 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 
ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน ด้านการท างานนอกเวลา รวม 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

2.86 0.21 ปาน
กลาง 

2.63 0.23 ปาน
กลาง 

3.49 0.17 ปาน
กลาง 

2.14 0.43 น้อย 2.78 0.26 ปาน
กลาง 

ฟิสิกส์ 3.08 0.58 ปาน
กลาง 

3.11 0.57 ปาน
กลาง 

3.35 0.52 ปาน
กลาง 

4.14 0.24 มาก 3.42 0.56 ปาน
กลาง 

ฟิสิกส์
ประยุกต์ 

2.84 0.28 ปาน
กลาง 

2.81 0.32 ปาน
กลาง 

3.66 0.26 มาก 1.79 0.79 น้อย 2.78 0.41 ปาน
กลาง 

วาริชศาสตร์ 2.94 0.19 ปาน
กลาง 

2.71 0.19 ปาน
กลาง 

3.42 0.16 ปาน
กลาง 

2.64 0.49 ปาน
กลาง 

2.93 0.26 ปาน
กลาง 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

2.94 0.14 ปาน
กลาง 

2.78 0.15 ปาน
กลาง 

3.48 0.13 ปาน
กลาง 

2.17 0.74 น้อย 2.84 0.29 ปาน
กลาง 

สถิติ 2.92 0.20 ปาน
กลาง 

2.74 0.21 ปาน
กลาง 

3.25 0.20 ปาน
กลาง 

2.09 0.58 น้อย 2.75 0.30 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมของนสิิตที่ศึกษาในทุกสาขาวิชามรีะดับการปฏิบัตปิานกลาง  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวม และรายด้าน จ าแนกตามสถานท่ีพักอาศัย 
พฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของนิสิต 

สถานที่พักอาศัย 
หอพักในมหาวิทยาลยั หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดามารดา บ้านญาต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.92 0.13 ปานกลาง 2.89 0.07 ปานกลาง 3.01 0.18 ปานกลาง 2.98 0.34 ปานกลาง 

ด้านสังคม 2.60 0.14 ปานกลาง 2.70 0.08 ปานกลาง 2.56 0.20 ปานกลาง 2.52 0.37 ปานกลาง 

ด้านการเรียน 3.52 0.11 มาก 3.46 0.06 ปานกลาง 3.62 0.16 มาก 3.73 0.30 มาก 
ด้านการท างานนอก
เวลา 

2.82 0.99 ปานกลาง 2.37 0.20 น้อย 2.37 0.58 น้อย 1.71 0.24 น้อย 

รวม 2.97 0.34 ปานกลาง 2.86 0.10 ปานกลาง 2.89 0.22 ปานกลาง 2.74 0.34 ปานกลาง 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตที่พักอาศัยในหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดา
มารดา และบ้านญาติ มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิปานกลาง  
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามการท างานนอกเวลาเรยีน 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 
การท างานนอกเวลาเรียน 

ท างานนอกเวลาเรียน ไม่ได้ท างานนอกเวลาเรียน 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.86 0.16 ปานกลาง 2.92 0.06 ปานกลาง 
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สาขาวิชา 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 
ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน ด้านการท างานนอกเวลา รวม 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัติ 
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

2.86 0.21 ปาน
กลาง 

2.63 0.23 ปาน
กลาง 

3.49 0.17 ปาน
กลาง 

2.14 0.43 น้อย 2.78 0.26 ปาน
กลาง 

ฟิสิกส์ 3.08 0.58 ปาน
กลาง 

3.11 0.57 ปาน
กลาง 

3.35 0.52 ปาน
กลาง 

4.14 0.24 มาก 3.42 0.56 ปาน
กลาง 

ฟิสิกส์
ประยุกต์ 

2.84 0.28 ปาน
กลาง 

2.81 0.32 ปาน
กลาง 

3.66 0.26 มาก 1.79 0.79 น้อย 2.78 0.41 ปาน
กลาง 

วาริชศาสตร์ 2.94 0.19 ปาน
กลาง 

2.71 0.19 ปาน
กลาง 

3.42 0.16 ปาน
กลาง 

2.64 0.49 ปาน
กลาง 

2.93 0.26 ปาน
กลาง 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาหาร 

2.94 0.14 ปาน
กลาง 

2.78 0.15 ปาน
กลาง 

3.48 0.13 ปาน
กลาง 

2.17 0.74 น้อย 2.84 0.29 ปาน
กลาง 

สถิติ 2.92 0.20 ปาน
กลาง 

2.74 0.21 ปาน
กลาง 

3.25 0.20 ปาน
กลาง 

2.09 0.58 น้อย 2.75 0.30 ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมของนสิิตที่ศึกษาในทุกสาขาวิชามรีะดับการปฏิบัตปิานกลาง  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวม และรายด้าน จ าแนกตามสถานท่ีพักอาศัย 
พฤติกรรมการใช้
เวลาว่างของนิสิต 

สถานที่พักอาศัย 
หอพักในมหาวิทยาลยั หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดามารดา บ้านญาต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ

X  . .S D  ระดับ
การ

ปฏิบัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.92 0.13 ปานกลาง 2.89 0.07 ปานกลาง 3.01 0.18 ปานกลาง 2.98 0.34 ปานกลาง 

ด้านสังคม 2.60 0.14 ปานกลาง 2.70 0.08 ปานกลาง 2.56 0.20 ปานกลาง 2.52 0.37 ปานกลาง 

ด้านการเรียน 3.52 0.11 มาก 3.46 0.06 ปานกลาง 3.62 0.16 มาก 3.73 0.30 มาก 
ด้านการท างานนอก
เวลา 

2.82 0.99 ปานกลาง 2.37 0.20 น้อย 2.37 0.58 น้อย 1.71 0.24 น้อย 

รวม 2.97 0.34 ปานกลาง 2.86 0.10 ปานกลาง 2.89 0.22 ปานกลาง 2.74 0.34 ปานกลาง 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตที่พักอาศัยในหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดา
มารดา และบ้านญาติ มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิปานกลาง  
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามการท างานนอกเวลาเรยีน 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 
การท างานนอกเวลาเรียน 

ท างานนอกเวลาเรียน ไม่ได้ท างานนอกเวลาเรียน 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านส่วนตัว 2.86 0.16 ปานกลาง 2.92 0.06 ปานกลาง 

   

 

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 
การท างานนอกเวลาเรียน 

ท างานนอกเวลาเรียน ไม่ได้ท างานนอกเวลาเรียน 

X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ X  . .S D  ระดับการปฏบิัต ิ
ด้านสังคม 2.67 0.17 ปานกลาง 2.67 0.07 ปานกลาง 
ด้านการเรียน 3.35 0.15 ปานกลาง 3.52 0.05 มาก 
ด้านการท างานนอกเวลา 2.39 0.19 น้อย 2.14 0.08 น้อย 
รวม 2.82 0.17 ปานกลาง 3.04 0.06 ปานกลาง 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตทีท่ างานนอกเวลาและนสิิตที่ไม่ได้ท างานนอกเวลา มีพฤตกิรรมการใช้
เวลาว่าง โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง  

 
ตารางที่ 7 การเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง  

พฤติกรรม 
การใช้เวลาวา่ง 

เพศ ชั้นปีการศึกษา สาขาวิชา สถานที่พักอาศัย การท างานนอกเวลาเรียน 
Z-Value P-Value F-Value P-Value F-Value P-Value F-Value P-Value Z-Value P-Value 

ด้านส่วนตัว 0.14 0.886 2.34 0.073 0.67 0.749 0.64 0.590 -0.62 0.537 
ด้านสังคม 1.47 0.145 1.51 0.212 1.37 0.195 0.74 0.532 -0.82 0.413 
ด้านการเรียน -1.11 0.269 0.25 0.862 0.77 0.655 0.99 0.398 -1.41 0.164 
ด้านการท างาน 
นอกเวลาเรียน 

1.36 0.177 2.29 0.078 1.43 0.164 2.15 0.093 -1.28 0.105 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตเพศชายและนสิิตเพศหญิง นิสิตที่ศึกษาในช้ันปีท่ีแตกต่างกัน นิสิตที่
ศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน นิสิตที่พักในสถานท่ีพักอาศัยท่ีแตกต่างกัน และนิสติที่มีการท างานนอกเวลาเรียนท่ีแตกตา่ง
กัน มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท างานนอกเวลา

เรียนกับเพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา  สถานท่ีพักอาศัย และการท างานนอกเวลาเรยีน 
พฤติกรรม 

การใช้เวลาวา่ง 
เพศ ชั้นปีการศึกษา สาขาวิชา สถานที่พักอาศัย การท างานนอกเวลาเรียน 

2  P-value 2  P-value 2  P-value 2  P-value 2  P-value 

ด้านส่วนตัว 3.293 0.510 18.753 0.095 37.502 0.583 9.358 0.672 17.679 0.001* 
ด้านสังคม 3.219 0.522 7.516 0.822 50.132 0.131 16.960 0.151 7.062 0.133 
ด้านการเรียน 14.606 0.006* 8.350 0.757 32.529 0.793 6.111 0.910 13.373 0.010* 
ด้านการท างาน 
นอกเวลาเรียน 

2.735 0.603 11.398 0.495 80.894 0.000* 11.664 0.473 17.778 0.000* 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับเพศ ในด้านการเรยีน พฤติกรรม
การใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชา ในด้านการท างานนอกเวลาเรยีน และพฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับ
การท างานนอกเวลาเรียน ในด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการท างานนอกเวลาเรยีน ที่ระดบันัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการ            ใ      

ท างานนอกเวลาเรยีนกับเกรดเฉลีย่สะสม และค่าใช้จ่ายต่อเดือน  
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พฤติกรรม 
การใช้เวลาวา่ง 

เกรดเฉลี่ยสะสม 
 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
(ไม่รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายในหอพัก) 

Pearson P-value Pearson P-value 
ด้านส่วนตัว 0.096 0.254 0.207 0.032* 
ด้านสังคม 0.056 0.621 0.318 0.000* 
ด้านการเรียน 0.084 0.072 0.081 0.174 
ด้านการท างานนอกเวลาเรียน 
นอกเวลาเรียน 

-0.131 0.028* 0.013 0.768 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมดา้นการท างาน
นอกเวลาเรยีน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวและสังคม  
 

สรุปผลการวิจัย 
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการเรียน อยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก ส่วนด้านการท างานนอกเวลาเรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง นิสิตช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 และช้ัน
ปีท่ี 4 มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว และ ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการเรียน อยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารและสาขาวิชาสถิติ มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการเรียนที่เหมือนกัน 
อยู่ในระดับดาปฏิบัติปานกลาง นิสิตที่พักในหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดามารดา และบ้านญาติ มี
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการ
เรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก นิสิตที่ท างานนอกเวลาเรียนและไม่ได้ท างานนอกเวลาเรียน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
ส่วนตัว อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง   ส่วนด้านการเรียนอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างจากการเปรียบเทียบ
เป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับเพศ สาขาวิชา สถานที่พักอาศัย ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีความสัมพันธ์กัน  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการท างานนอกเวลา
เรียนกับช้ันปีการศึกษาด้านการท างานนอกเวลาเรียนกับการท างานนอกเวลาเรียน  ด้านการท างานนอกเวลาเรียนกับเกรด
เฉลี่ยสะสม ด้านส่วนตัวและสังคมกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์กัน 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. จ านวนนสิิตปัจจบุัน ปีการศึกษา 2563. 
          วันท่ีสืบค้นข้อมูล เมื่อ 9 ธันวาคม 2563, เข้าได้ที่https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp 
[2] ธันยนันท์ ทองบุญตา (2551). พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์.   

คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์. 
[3] วิเชียร เกตุสิงห์ (2538). ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย. ข่าวสารวิจัยทางการศึกษา, 18 (3), หน้า 8 -11. 
[4] Yamane (1973). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row 
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พฤติกรรม 
การใช้เวลาวา่ง 

เกรดเฉลี่ยสะสม 
 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
(ไม่รวมค่าหอพักและค่าใช้จ่ายในหอพัก) 

Pearson P-value Pearson P-value 
ด้านส่วนตัว 0.096 0.254 0.207 0.032* 
ด้านสังคม 0.056 0.621 0.318 0.000* 
ด้านการเรียน 0.084 0.072 0.081 0.174 
ด้านการท างานนอกเวลาเรียน 
นอกเวลาเรียน 

-0.131 0.028* 0.013 0.768 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมดา้นการท างาน
นอกเวลาเรยีน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวและสังคม  
 

สรุปผลการวิจัย 
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการเรียน อยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก ส่วนด้านการท างานนอกเวลาเรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง นิสิตช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 และช้ัน
ปีท่ี 4 มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว และ ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการเรียน อยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารและสาขาวิชาสถิติ มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัวอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการเรียนที่เหมือนกัน 
อยู่ในระดับดาปฏิบัติปานกลาง นิสิตที่พักในหอพักในมหาวิทยาลัย หอพักนอกมหาวิทยาลัย บ้านบิดามารดา และบ้านญาติ มี
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการ
เรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก นิสิตที่ท างานนอกเวลาเรียนและไม่ได้ท างานนอกเวลาเรียน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
ส่วนตัว อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ด้านสังคม อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง   ส่วนด้านการเรียนอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างจากการเปรียบเทียบ
เป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับเพศ สาขาวิชา สถานที่พักอาศัย ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีความสัมพันธ์กัน  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการท างานนอกเวลา
เรียนกับช้ันปีการศึกษาด้านการท างานนอกเวลาเรียนกับการท างานนอกเวลาเรียน  ด้านการท างานนอกเวลาเรียนกับเกรด
เฉลี่ยสะสม ด้านส่วนตัวและสังคมกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์กัน 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. จ านวนนสิิตปัจจบุัน ปีการศึกษา 2563. 
          วันท่ีสืบค้นข้อมูล เมื่อ 9 ธันวาคม 2563, เข้าได้ที่https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp 
[2] ธันยนันท์ ทองบุญตา (2551). พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์.   

คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์. 
[3] วิเชียร เกตุสิงห์ (2538). ค่าเฉลี่ยและการแปลความหมาย. ข่าวสารวิจัยทางการศึกษา, 18 (3), หน้า 8 -11. 
[4] Yamane (1973). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row 

การคาดการณการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรดีวย K-Nearest Neighbors  

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

ศักรินทร เพียรจัด0

1∗ วัชรากร ทองชวย2 และทรงวิทย ฤทธิกัณฑ3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรขีองนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 

2560 และ 2561 จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษา      

ตอนปลาย โดยใชขั้นตอนวิธกีารคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) พบวา นักศึกษาที่สำเร็จในปการศึกษา 2558 - 2561  

จำนวน 247 คน มีนักศึกษาจำนวน 243 คน ที่สำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาจำนวน 4 คนที่ไมสำเร็จการศึกษา โดยมี       

คาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89%  

 

คำสำคัญ : การคาดการณ, การสำเร็จการศึกษา, K-Nearest Neighbors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นักศึกษาปริญญาตรี, สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 
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Abstract 

The purpose of this study was to predict the completion of a bachelor's degree among bachelor's 

degree students, Mathematics Department, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

completed in the academic year 2015, 2016, 2017 and 2018 based on the cumulative grade point average 

and average grades of each subject group at the upper secondary level. Using the K-Nearest Neighbors        

(K-NN) search algorithm, it was found that 247 students graduated in the academic year 2015 - 2018,              

of which 243 students graduated and there were 4 students who did not graduate. The accuracy of the data 

prediction was 91.89%. 
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บทนำ 

 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ  

การสื่อสาร ปจจุบันบนโลกไรพรมแดนท่ีเปนไปอยางตอเน่ือง รวดเร็วและรุนแรง การศึกษายังคงเปนกลไกสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมนุษยและการพัฒนาประเทศท่ีเช่ือมโยงกันท่ัวโลก ใหสามารถดำรงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงน้ีไดอยางยั่งยืน 

พิณสุดา สิริธรังศรี (2557) ครู ยังคงเปนผูที่มีความหมายและปจจัยสำคัญมากที่สุดในหองเรียน และเปนผูที่มีความสำคญัตอ

คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผูเรยีนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู วรากรณ สามโกเศศ, (2553) จึงทำใหสถาบันผลิต

ครูมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นในการศึกษาระดับปริญญาตรี เปาหมายสำคัญอยางหนึ่งของแตละ

หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนนั้นเพื ่อสรางครูที่มีคุณภาพ ซึ่งแตละหลักสูตรจะตองใหความสำคัญตอกระบวนการรับ

นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร โดยมีแนวปฏิบัติท่ีดีของโครงการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษาไทย คือ การกำหนดคุณสมบัติของ

ผูเรียนที่จะเปนครู มีการคัดสรรผูที่มีผลการเรียนดี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติดีเปนแบบอยางแกผูอื่นได   

ศักดิ์ชาย เพชรชวย และคณะ (2560) จากการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึง 2562 นั้นพบวา มีนักศึกษา

สนใจเขาศึกษาเปนจำนวนมากและสามารถรับนักศึกษาเขาเรียนตามแผนการเรียนครบตามจำนวนทุกปการศึกษา และไมมี

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบตามจำนวนการรับทุกปการศึกษาและในแตละปการศึกษานั้นมีนักศึกษาที่ไดผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมท่ีแตกตางกัน หรือมีนักศึกษาบางสวนท่ีไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไมพรอมกับนักศึกษาในรุนเดียวกัน หรือ

นักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาดวยสาเหตุตาง ๆ เชน การลาออกในระหวางการศึกษา การพนสภาพนักศึกษาจากระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม เปนตน 

ซึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้น มีปจจัยในเรื่องนี้หลายดานดวยกัน และปจจัยหนึ่งคือ ผลการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่คาดวาจะสงผลตอการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ ่งสอดคลองกับ วรางคณา       

เรียนสุทธิ์ (2560) ที่กลาววา ปจจัยที่สงผลตอเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณมากที่สุด คือ 

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดบั ปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสตูร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 

2559, 2560 และ 2561 จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยใชข้ันตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) ซึ่งเปนวิธีในการจำแนกประเภทของขอมูลวิธีการหน่ึงท่ี

เปนท่ีนิยมในการจำแนกประเภทขอมูล โดยไมมีการสรางโมเดลสำหรับจำแนกประเภทขอมูลเตรียมไวลวงหนา เมื่อมีขอมูลใหม

ท่ีตองการจำแนกประเภทเพียงนำมาเทียบกับขอมูลเดิมและดูถึงความคลายคลึงกันของขอมูลใหมและขอมูลเดิมท่ีมี ก็สามารถ

จำแนกประเภทของขอมูลใหมไดโดยใหเปนประเภทเดียวกับขอมูลเดิมที่อยูใกล (Hulett et al., 2012) และไดชุดขอมูลใน            

การคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ   

การเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

วิธีดำเนินการ 

 1. ขอมูลท่ีนำมาศึกษา 

     ขอมูลที่นำมาใชในการศึกษา ประกอบดวย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ      

การเรียนรู (วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ และภาษาตางประเทศ) 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 จำนวนท้ังหมด 247 คน 
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

     2.1 โปรแกรม Microsoft Excel 

     2.2 โปรแกรม RapidMiner Studio 7  

 3. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

     3.1 การรวบรวมขอมูล  

          3.1.1 เก็บรวบรวมขอมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูจาก       

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรที่สำเร็จในปการศึกษา 

2558, 2559, 2560 และ 2561  โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูล 

          3.1.2 เก็บรวบรวมขอมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 โดยใชโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูล 

     3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม RapidMiner Studio 7 (เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา, 2560) 

          3.2.1 วัดประสิทธิภาพโดยการหาคาความถูกตองของการคาดการณขอมูลดวยขั ้นตอนวิธีการคนหา             

K-Nearest Neighbors (K-NN) ของนักศึกษาแตละรุน โดยใชตัวดำเนินการ Split Validation เพื่อแบงขอมูลเปน 2 สวน คือ 

70% สำหรับใชเปน Training Data และ 30% สำหรับใชเปน Test Data ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 เมื่อกำหนด 

คา k เทากับ 3 ท่ีทำใหมีคาความถูกตองมากท่ีสุด  

          3.2.2 คาดการณข อม ูลด วยขั ้นตอนวิธ ีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) ในการคาดการณ            

ผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแตละรุน โดยใชโปรแกรม RapidMiner Studio 7 เมื่อกำหนดคา k เทากับ 3 ที่ทำใหมี     

คาความถูกตองมากท่ีสุด 

          3.2.3 ผลที่ไดจากการคาดการณขอมูลดวยขั ้นตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) โดยใช

โปรแกรม RapidMiner Studio 7 

     3.3 การสรุปและอภิปรายผล 

          นำผลท่ีไดจากการคาดการณขอมูลดวยข้ันตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) โดยใชโปรแกรม 

RapidMiner Studio 7 มาอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561  

จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชข้ันตอน

วิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 มีผลการวิเคราะหดังน้ี 

 1. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในการศึกษา 2558 จำนวน 76 คน พบวา            

มีนักศึกษาจำนวน 73 คน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 3 คน ที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 โดยใชโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการรวบรวมขอมูล 

     3.2 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม RapidMiner Studio 7 (เอกสิทธ์ิ พัชรวงศศักดา, 2560) 

          3.2.1 วัดประสิทธิภาพโดยการหาคาความถูกตองของการคาดการณขอมูลดวยขั ้นตอนวิธีการคนหา             

K-Nearest Neighbors (K-NN) ของนักศึกษาแตละรุน โดยใชตัวดำเนินการ Split Validation เพื่อแบงขอมูลเปน 2 สวน คือ 

70% สำหรับใชเปน Training Data และ 30% สำหรับใชเปน Test Data ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 เมื่อกำหนด 

คา k เทากับ 3 ท่ีทำใหมีคาความถูกตองมากท่ีสุด  

          3.2.2 คาดการณข อม ูลด วยขั ้นตอนวิธ ีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) ในการคาดการณ            

ผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแตละรุน โดยใชโปรแกรม RapidMiner Studio 7 เมื่อกำหนดคา k เทากับ 3 ที่ทำใหมี     

คาความถูกตองมากท่ีสุด 

          3.2.3 ผลที่ไดจากการคาดการณขอมูลดวยขั ้นตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) โดยใช

โปรแกรม RapidMiner Studio 7 

     3.3 การสรุปและอภิปรายผล 

          นำผลท่ีไดจากการคาดการณขอมูลดวยข้ันตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) โดยใชโปรแกรม 

RapidMiner Studio 7 มาอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561  

จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชข้ันตอน

วิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 มีผลการวิเคราะหดังน้ี 

 1. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในการศึกษา 2558 จำนวน 76 คน พบวา            

มีนักศึกษาจำนวน 73 คน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 3 คน ที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงผลการคาดการณนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2558 

 

2. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2559 

    จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2559 จำนวน    

73 คน พบวา นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล 

เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงผลการคาดการณนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2559 

 

 3. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2560 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2560 จำนวน 69 คน พบวา 

นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงผลการคาดการณนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2560 

 

Yes (73) No (3)

Yes (73) No (0)

Yes (69) No (0)
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 4. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2561 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน พบวา          

มีนักศึกษาจำนวน 28 คน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 1 คน ที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงผลการคาดการณนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

 5. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558 - 2561 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558 – 2561 จำนวน 247 คน

พบวา มีนักศึกษาจำนวน 243 คน ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ท่ีไมสำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงผลการคาดการณท่ีสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2561 

 

 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ทำใหไดทราบถึงผลการคาดการณเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จใน    

ปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งไดนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรู

ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาคาดการณผลการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใชขั ้นตอนวิธีการคนหา         

K-Nearest Neighbors (K-NN) ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 ซึ ่งผลการคาดการณทำใหทราบวามีนักศึกษาจำนวน     

4 คนที่ไมสำเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร

และรายวิชาภาษาตางประเทศต่ำกวา 2.50 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยแตละ 

Yes (28) No (1)

Yes (243) No (4)



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1403

 4. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2561 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน พบวา          

มีนักศึกษาจำนวน 28 คน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 1 คน ที่ไมสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 4 แสดงผลการคาดการณนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

 5. ผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 2558 - 2561 

     จากผลการคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558 – 2561 จำนวน 247 คน

พบวา มีนักศึกษาจำนวน 243 คน ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาจำนวน 4 คน ท่ีไมสำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี โดยมีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% 

 

 
รูปท่ี 5 แสดงผลการคาดการณท่ีสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 - 2561 

 

 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ทำใหไดทราบถึงผลการคาดการณเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จใน    

ปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งไดนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรู

ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาคาดการณผลการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใชขั ้นตอนวิธีการคนหา         

K-Nearest Neighbors (K-NN) ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 ซึ ่งผลการคาดการณทำใหทราบวามีนักศึกษาจำนวน     

4 คนที่ไมสำเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร

และรายวิชาภาษาตางประเทศต่ำกวา 2.50 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยแตละ 

Yes (28) No (1)

Yes (243) No (4)

กลุมสาระการเรียนรูต่ำกวา 2.50  อยางนอย 2 วิชา จากผลการคาดการณดังกลาวทำใหสามารถสรางเกณฑการรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปตอไป โดยสราง

เกณฑการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ำกวา 2.50 สงผลใหมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 2.50 

ข้ึนไป ซึ่งจะทำใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 100 เปอรเซ็นต 

 

สรุปผลการวิจัย 

 K-Nearest Neighbors (K-NN) คำนวณระยะทางระหวางขอมูลใหมที่ตองการจำแนกกับขอมูลเดิมที่มีทั ้งหมด 

จัดลำดับความคลายคลึงและเลือกขอมูลตัวอยางที่มีความคลายคลึงมากที่สุด k ตัว พิจารณาขอมูลตัวอยางทั้ง k ตัวเพื่อดูวา  

แตละตัวถูกจัดอยูในกลุมใด แลวกำหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมที ่มีจำนวนตัวอยางมากที่สุดจากคา k (พงศธร        

ครเกษม, 2560) และการศกึษาในครั้งนี้ไดมีการกำหนดและปรับคา k ใหมีคาความถูกตองที่สูงขึ้นตามความตองการ (พงศกร 

ธีรรัศมี, 2558) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคาดการณขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งน้ีทำใหไดทราบถึงผลการคาดการณเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีสำเร็จในปการศึกษา 

2558, 2559, 2560 และ 2561 ซึ่งไดนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายมาคาดการณผลการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใชขั ้นตอนวิธีการคนหา K-Nearest 

Neighbors (K-NN) ในโปรแกรม RapidMiner Studio 7 ซึ่งผลการคาดการณทำใหทราบวามีนักศกึษาจำนวน 4 คนท่ีไมสำเรจ็

การศึกษา เนื ่องจากนักศึกษาที ่มีเกรดเฉลี ่ยสะสม 2.50 ขึ ้นไป มีผลการเรียนเฉลี ่ยรายวิชาวิทยาศาสตรและรายวิชา

ภาษาตางประเทศต่ำกวา 2.50 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 มีผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ    

การเรียนรูต่ำกวา 2.50 อยางนอย 2 วิชา จากผลการคาดการณดังกลาวทำใหสามารถสรางเกณฑการรับนักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปตอไป โดยสรางเกณฑการรับ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ำกวา 2.50 สงผลใหมีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 2.50 ข้ึนไป ซึ่งจะทำ

ใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 100 เปอรเซ็นต 

 จากการศึกษาการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที ่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 จาก               

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชขั้นตอน

วิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) มีคาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89% แสดงใหเห็นวา

ขั้นตอนวิธีการคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) เปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคลองกับ จิราภรณ เจริญยิ่ง 

(2563) กลาววา การนำขอมูลเขาสูตัวแบบทำนายกำหนดคา k เทากับ 5 ท่ีทำใหคาความถูกตองดีท่ีสุด พบวา คาความถูกตอง

ของการพยากรณเทากับ 82.31% ผลการศึกษาการสรางตัวแบบทำนายการพยากรณเทคนิค K-Nearest Neighbors (K-NN) 

ใหคาความถูกตองอยูในระดับมาก 
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แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

    วริศรา จิตต์สำรวย1  ศศิประภา ยูหนู2  จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ3 และนลินี อินทมะโน4* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล และประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน  
แอปพลิเคชันน้ีช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถเช็คการมาเรียนประจำวันของเด็กปฐมวัย และบันทึก
การรับ - ส่งเด็กได้รวดเร็วขึ้นโดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากโมบายแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง  
รวมถึงผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายและดัชนีมวลกายของบุตรหลานได้  การพัฒนาโปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, 
CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap และ 2) โมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู ้ด ูแลเด็กและ
ผู ้ปกครอง พัฒนาโดยใช้เฟรมเวิร์ก Ionic และ Angular จากการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 
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Kid at Preschool Application 
 

    Waritsara Jitsumruay1, Sasiprabha Yoonoo2, Jaksit Olarikkachat3, and Nalinee Inthamano4* 

Abstract 
This research aims to develop an application of kid at preschool and evaluate the quality of this 

system. This application facilitates teachers to not only check the attendance status of an early 
childhood student but also record the transactions of pick-up and drop off faster by scanning the QR code 
from the mobile application which installed on the parent's mobile device. In addition, parents can view 
their child's information on physical development and body mass index. The system was divided into 
two parts 1) the web application developed by HTML5, CSS3, PHP and JavaScript on Bootstrap framework 
is available for system administrators and teachers, and 2) the mobile application developed by Ionic 
and Angular framework is available for teachers and parents. The application satisfaction was evaluated 
by users and found the overall satisfaction is 4.26 on average, which is at a good level. 
 
Keywords : application, kid, preschool  
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Abstract 
This research aims to develop an application of kid at preschool and evaluate the quality of this 

system. This application facilitates teachers to not only check the attendance status of an early 
childhood student but also record the transactions of pick-up and drop off faster by scanning the QR code 
from the mobile application which installed on the parent's mobile device. In addition, parents can view 
their child's information on physical development and body mass index. The system was divided into 
two parts 1) the web application developed by HTML5, CSS3, PHP and JavaScript on Bootstrap framework 
is available for system administrators and teachers, and 2) the mobile application developed by Ionic 
and Angular framework is available for teachers and parents. The application satisfaction was evaluated 
by users and found the overall satisfaction is 4.26 on average, which is at a good level. 
 
Keywords : application, kid, preschool  
 

บทนำ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และส่งเสริม

พัฒนาการการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [1] ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากเหมือง ต้ังอยู่ที่ 96 หมู่ 3 ตำบล
ควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์แห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 3 - 5 ปี มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน และมีเด็กปฐมวัยในความดูแล จำนวน 70 คน ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าท่ีอบรมสั่ง
สอนและจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัย รวมถึงวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน เมื่อสิ้นภาคเรียนจะมีการจัดทำรายงานสรุปการมาเรียนและขาดเรียนของเด็กและพัฒนาการของเด็ก
จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก การดำเนินงานในปัจจุบันของศูนย์จะมีครูทำหน้าท่ีเป็นครูเวรในการรับ - ส่ง
เด็ก เมื่อผู้ปกครองมาส่งเด็กในตอนเช้าและรับกลับบ้านในตอนเย็น ผู้ปกครองจะต้องเซ็นชื่อในสมุดรับ  - ส่งเด็กทุกครั้ง 
ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวันครูผู้ดูแลเด็กจะทำหน้าที่เช็คการมาเรียนประจำวันของเด็กและจะจดบันทึก
ในใบเช็คชื่อ การจัดกิจกรรมในบางครั้งครูผู้ดูแลเด็กอาจจะต้องให้เด็กเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเองโดยแจ้งให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบด้วยวาจาถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดข้ึน เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำให้ผู้ปกครองลืมกิจกรรมที่ครูได้แจ้งไว้ก่อนหน้าน้ี 
ทำให้บางครั้งเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมในส่วนนั้นได้ ในแต่ละภาคการเรียนครูจะทำหน้าที่จดบันทึกพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายของเด็กแต่ละคนลงในสมุดบันทึกพัฒนาการ และไม่สามารถดูประวัติผลการประเมินย้อนหลังได้หลังจากมอบสมุด
รายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองไปแล้ว และในกรณีที่บุตรหลานป่วยและไม่สามารถมาเรียนได้ผู้ปกครอง
จะต้องโทรศัพท์แจ้งการลาป่วยของเด็กให้ครูทราบ และหากในระหว่างวันเด็กมีอาการเจ็บป่วย ครูก็จะโทรศัพท์ไปยัง
ผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและมารับเด็กกลับไปพักผ่อนที่บ้าน บางครั้งมีปัญหาเรื ่องการติดต่อสื่อสารกัน
เน่ืองจากผู้ปกครองไม่ได้รับโทรศัพท์ของครูและเมื่อผู้ปกครองโทรศัพท์มาหาครู ครูก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์เช่นเดียวกัน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถเช็คการมาเรียนประจำวันของเด็ก และบันทึกการรับ - ส่งเด็กได้รวดเร็วข้ึนโดยสแกน
คิวอาร์โค้ดจากโมบายแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง และสามารถบันทึกข้อมูลพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็ก รวมถึงผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการลาป่วยและเรียกดูข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายและ
ดัชนีมวลกายของบุตรหลานได้ 

 
วิธีการวิจัย 

แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) วิธีการในการดำเนินงานวิจัย
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบ และการประเมินผลระบบ [2] ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความต้องการของระบบจากครูผู้ดูแลเด็กโดยวิธีการสัมภาษณ์ พบว่า การจัดเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบกระดาษ เช่น ใบเช็คชื่อ สมุดบันทึกการรับ - ส่งเด็ก และสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก ทำให้ยาก
แก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ อาจเกิดการสูญหายได้ และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูผู้ดูแลเด็ก
จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการมาเรียนและพัฒนาการเด็กเพื่อจัดส่งข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก 
บ่อยครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการคำนวณ ดังน้ันจากการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบและเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
จึงพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
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เว็บแอปพลิเคชัน มีผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก  
1. ผู้ดูแลระบบ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 

- จัดการข้อมูลครู 
- จัดการข้อมูลผู้ปกครอง 
- จัดการข้อมูลเด็ก 
- พิมพ์บัตรนักเรียนในรูปแบบ QR Code 
- จัดการข้อมูลกิจกรรม 
- ระบบสามารถคำนวณการลาป่วยของเด็กตามเกณฑ์การป่วยในแต่ละเดือน/ปี 
- เรียกดูรายงานการมาเรียนแบบรายวัน/เดือน/ปี 

2. ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 
- บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพ่ือคำนวณหาดัชนีมวลกายของเด็ก และบันทึกข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก

ในแต่ละภาคเรียน 
- เรียกดูรายงานการมาเรียนและการลาป่วยของเด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง  

 

โมบายแอปพลิเคชัน มีผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 
1. ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 

- สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเช็คการมาเรียนและการรับ - ส่ง เด็ก หรือบันทึกชื่อนักเรียนในกรณีที่ผู้ปกครองและเด็ก
ลืมบัตรนักเรียนและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

- บันทึกรายการเด็กป่วย หากผู้ปกครองของเด็กไม่ได้ติดต่อมาภายใน 15 นาทีหลังจากบันทึกข้อมูล ครูจะ
โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่ามีเด็กป่วย 

- รับการแจ้งเตือนการลาป่วยของเด็กจากผู้ปกครอง 
- รับการแจ้งเตือนเด็กป่วยเกินเกณฑ์เพ่ือให้ครูติดตามและดูแลเป็นพิเศษ 

2. ผู้ปกครอง 
- บันทึกข้อมูลการรับ - ส่งเด็กผ่านคิวอาร์โค้ด 
- ทำรายการลาป่วยให้บุตรหลาน 
- รับการแจ้งเตือนเด็กป่วย 
- รับการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านทางโปรแกรมไลน์ 
- เรียกดูข้อมูลดัชนีมวลกายและพัฒนาการทางด้านร่างกายของบุตรหลาน 

 

2. การออกแบบระบบ 
ข้ันตอนน้ีเป็นการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์ไว้ ผู้วิจัยได้ออกแบบ

สถาปัตยกรรมระบบและออกแบบฐานข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้มีรูปแบบการเข้าใช้งานผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแล
เด็กสามารถใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนโมบายแอปพลิเคชันนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
สามารถดาวน์โหลดไปติดต้ังบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการเป็นแอนดรอยด์ ดังภาพที่ 1 
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เว็บแอปพลิเคชัน มีผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก  
1. ผู้ดูแลระบบ สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 

- จัดการข้อมูลครู 
- จัดการข้อมูลผู้ปกครอง 
- จัดการข้อมูลเด็ก 
- พิมพ์บัตรนักเรียนในรูปแบบ QR Code 
- จัดการข้อมูลกิจกรรม 
- ระบบสามารถคำนวณการลาป่วยของเด็กตามเกณฑ์การป่วยในแต่ละเดือน/ปี 
- เรียกดูรายงานการมาเรียนแบบรายวัน/เดือน/ปี 

2. ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 
- บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพ่ือคำนวณหาดัชนีมวลกายของเด็ก และบันทึกข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก

ในแต่ละภาคเรียน 
- เรียกดูรายงานการมาเรียนและการลาป่วยของเด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง  

 

โมบายแอปพลิเคชัน มีผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 
1. ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 

- สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือเช็คการมาเรียนและการรับ - ส่ง เด็ก หรือบันทึกชื่อนักเรียนในกรณีที่ผู้ปกครองและเด็ก
ลืมบัตรนักเรียนและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

- บันทึกรายการเด็กป่วย หากผู้ปกครองของเด็กไม่ได้ติดต่อมาภายใน 15 นาทีหลังจากบันทึกข้อมูล ครูจะ
โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่ามีเด็กป่วย 

- รับการแจ้งเตือนการลาป่วยของเด็กจากผู้ปกครอง 
- รับการแจ้งเตือนเด็กป่วยเกินเกณฑ์เพ่ือให้ครูติดตามและดูแลเป็นพิเศษ 

2. ผู้ปกครอง 
- บันทึกข้อมูลการรับ - ส่งเด็กผ่านคิวอาร์โค้ด 
- ทำรายการลาป่วยให้บุตรหลาน 
- รับการแจ้งเตือนเด็กป่วย 
- รับการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านทางโปรแกรมไลน์ 
- เรียกดูข้อมูลดัชนีมวลกายและพัฒนาการทางด้านร่างกายของบุตรหลาน 

 

2. การออกแบบระบบ 
ข้ันตอนน้ีเป็นการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์ไว้ ผู้วิจัยได้ออกแบบ

สถาปัตยกรรมระบบและออกแบบฐานข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้มีรูปแบบการเข้าใช้งานผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแล
เด็กสามารถใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนโมบายแอปพลิเคชันนั้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
สามารถดาวน์โหลดไปติดต้ังบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการเป็นแอนดรอยด์ ดังภาพที่ 1 
 

 

ภาพที ่1 สถาปัตยกรรมระบบของแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 

2.2 การออกแบบฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MariaDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ข้อมูลที่สำคัญของระบบ ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ดัชนีมวลกาย การ
รับส่งนักเรียน การลาป่วย เช็คการมาเรียน และกิจกรรม 

3. การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, CSS3, PHP 

และ JavaScript โดยดัดแปลงจากวิธีการของ บัญชา ปะสีละเตสัง [3] ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap 4 และใช้โปรแกรม 
Apache HTTP Server สำหรับจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็น MariaDB และ 2) โมบาย 
แอปพลิเคชัน ใช้เฟรมเวิร์ค Ionic และ Angular ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, TypeScript และ JavaScript 
และใช้ Cordova CLI [4] ที่ร ันบนโปรแกรม Node.js [5] เพื ่อแปลงโค้ดจากภาษาที่ไม่ใช่เนทีฟโค้ดไปเป็นเนทีฟโค้ด  
ซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้จะสามารถรันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการเป็นแอนดรอยด์ได้ 
   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบระบบในภาพรวมด้วยตัวเองก่อนนำไปใช้งานจริง 
โดยพิจารณาว่าระบบที่พัฒนาขึ ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ตั ้งไว้หรือไม่ โดยทดสอบ
ความสามารถของระบบ (functional testing) และประสิทธิภาพของระบบ (performance testing) เพื ่อให้ระบบ
สามารถทำงานได้ก่อนนำไปใช้งานจริง  

5. การประเมินผลระบบ  
หลังจากนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยครู

ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย โดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์แปลความหมาย ดังน้ี  

ระดับ   5 ค่าเฉลี่ย    4.51-5.00 ความหมาย ดีมาก 
ระดับ   4 ค่าเฉลี่ย    3.51-4.50 ความหมาย ดี 
ระดับ   3 ค่าเฉลี่ย    2.51-3.50 ความหมาย ปานกลาง 

http request เว็บแอปพลเิคชัน 

Internet  

html response 
server 

โมบายแอปพลเิคชัน 

ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ปกครอง 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
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ระดับ   2 ค่าเฉลี่ย    1.51-2.50 ความหมาย พอใช้ 
ระดับ   1 ค่าเฉลี่ย    1.00-1.50 ความหมาย ควรปรับปรุง 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูลและผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้ระบบ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล หลังจากพัฒนาและทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย

ดำเนินการติดต้ังระบบเพ่ือใช้งานจริง โดยมีหน้าจอการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสามารถจัดการข้อมูล

พ้ืนฐานเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน และการป่วยของนักเรียน ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที ่2 หน้าจอแสดงข้อมูลนักเรียน 

ส่วนที่ 2 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผูป้กครอง  
ครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสามารถทำการเช็คการมาเรียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรนักเรียนหรือ

จากโมบายแอปพลิเคชันที่ติดต้ังบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5  
 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

 

ภาพที่ 4 เมนูหลักของครผูู้ดูแลเด็ก 
 

 

ภาพที ่5 สแกนเพ่ือเช็คชื่อนักเรียน 
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ระดับ   2 ค่าเฉลี่ย    1.51-2.50 ความหมาย พอใช้ 
ระดับ   1 ค่าเฉลี่ย    1.00-1.50 ความหมาย ควรปรับปรุง 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูลและผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้ระบบ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล หลังจากพัฒนาและทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย

ดำเนินการติดต้ังระบบเพ่ือใช้งานจริง โดยมีหน้าจอการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสามารถจัดการข้อมูล

พ้ืนฐานเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน และการป่วยของนักเรียน ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที ่2 หน้าจอแสดงข้อมูลนักเรียน 

ส่วนที่ 2 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผูป้กครอง  
ครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสามารถทำการเช็คการมาเรียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรนักเรียนหรือ

จากโมบายแอปพลิเคชันที่ติดต้ังบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5  
 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

 

ภาพที่ 4 เมนูหลักของครผูู้ดูแลเด็ก 
 

 

ภาพที ่5 สแกนเพ่ือเช็คชื่อนักเรียน 

ผู้ปกครองเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถเรียกดูดัชนีมวลกายของนักเรียน  ทำรายการลาป่วย แจ้งเตือน
การลาป่วย และรับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านโปรแกรมไลน์ ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานดังภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที ่6 เมนูหลักของผู้ปกครอง 
 

 

ภาพที ่7 คิวอาร์โค้ดของนักเรียน 
 

 

ภาพที ่8 ดัชนีมวลกายของนักเรียน 
 

 
 

ภาพที ่9 ทำรายการลาป่วย 
 

 
 

ภาพที ่10 แจ้งเตือนการลาป่วย 

 
 

ภาพที ่11 แจ้งเตือนกิจกรรมผ่านไลน์ 

       2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลเิคชันคิดแอทพรีสคูล  
หลังจากนำระบบไปติดตั้งเพื่อใช้งานจริง ผู้วิจัยทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันด้วย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปากเหมือง จำนวน 74 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ 4.00 0.69 ดี 
2. ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสม 4.40 0.62 ดี 
3. ภาพประกอบสื่อความหมาย 4.13 0.73 ดี 
4. ความสามารถของแอปพลิเคชันตรงกับความต้องการของผู้ใช ้ 4.43 0.68 ดี 
5. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 4.30 0.84 ดี 
6. การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย 4.27 0.58 ดี 
7. ความรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.33 0.55 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.26 0.67 ดี 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองต่อการใช้งานแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าความสามารถ
ของแอปพลิเคชันตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.43) รองลงมา คือ ขนาดตัวอักษร รูปแบบ
ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.40) และออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.00) ตามลำดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบและครู

ผู้ดูแลเด็ก และโมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง จากการประเมินความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองต่อการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถ
อำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถเช็คการมาเรียนประจำวันของเด็ก และการรับ - ส่งเด็กได้รวดเร็วข้ึนโดย
การสแกนคิวอาร์โค้ด อีกท้ังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองให้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือดูผลการประเมินของบุตร
หลานแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มรีะบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปควร
พัฒนาแอปพลิเคชันน้ีให้สามารถรองรับการทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. ออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ 4.00 0.69 ดี 
2. ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสม 4.40 0.62 ดี 
3. ภาพประกอบสื่อความหมาย 4.13 0.73 ดี 
4. ความสามารถของแอปพลิเคชันตรงกับความต้องการของผู้ใช ้ 4.43 0.68 ดี 
5. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 4.30 0.84 ดี 
6. การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย 4.27 0.58 ดี 
7. ความรวดเร็วในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.33 0.55 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.26 0.67 ดี 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองต่อการใช้งานแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าความสามารถ
ของแอปพลิเคชันตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.43) รองลงมา คือ ขนาดตัวอักษร รูปแบบ
ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.40) และออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.00) ตามลำดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบและครู

ผู้ดูแลเด็ก และโมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง จากการประเมินความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองต่อการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถ
อำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถเช็คการมาเรียนประจำวันของเด็ก และการรับ - ส่งเด็กได้รวดเร็วข้ึนโดย
การสแกนคิวอาร์โค้ด อีกท้ังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองให้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือดูผลการประเมินของบุตร
หลานแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มรีะบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปควร
พัฒนาแอปพลิเคชันน้ีให้สามารถรองรับการทำงานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ 
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การพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL 

สโรชา เมืองมุสิก1*  เกษม เปรมประยูร2 และเมธี ดิสวสัดิ์3 

บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาความสามารถในการ ใช้ต ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเร ียนช้ัน       
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา   
โดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในรูปแบบชั ้นเรียนออนไลน์ กลุ ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/7        
โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน  
ชั ้นเรียนตามแนวคิดหลักของ Kemmis and McTaggart (1988) เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แผนการจัดการเร ียนรู้      
โปรแกรมบันทึกการสอนจาก Google Meet  และแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สถิติที ่ใช้ใน        
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาสูงขึ้น
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร เนื่องจากผู้วิจัยใช้สถานการณ์จริงที่เร้าความสนใจตามยุคสมัย ส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วมมอื รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนผ่อนคลาย บริหารการทำงานของสมอง กระตุ้นการทำงานเร่วมกันป็นกลุ่มทำให้นักเรยีนมี
ความสนใจในการแก้ปัญหาตามขั ้นตอน KWDL มากขึ ้น นักเรียนทำงานเป็นระบบมากขึ ้น นักเรียนร้อยละ 89 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับปัญหา นักเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูงสุด นำเสนอวิธีการอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงมากข้ึนอยู่ในระดับดีมาก 

 

คำสำคัญ : ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การใช้สมองเปน็ฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL  
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The Development  Mathematical Modeling  Ability of Grade 9 students by Brain-Based 
Learning (BBL) together with KWDL Technique on Problem Solving Using a System of 

Linear Equations with Two Variables 

Sarocha Mueangmusik1* Kasem Premprayoon2 and Matee Di-sawat3 

Abstract 
This research was aimed to  develop  Mathematical modeling  Ability of Grade 9th students by   

Brain-Based Learning (BBL) together with KWDL Technique on Problem Solving Using a System of             
Linear Equations with Two Variables. Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School, Academic Year 2021.          
This research was classroom action research according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988).   
The research instruments were classified into :  lesson plans,  recorded from  Google Meet and measurement 
of Mathematical Modeling. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic mean. 

 The results showed that The Mathematical Modeling ability of Grade 9th students was improved 
during Brain-Based Learning (BBL) and KWDL Technique on Problem Solving Using a System of Linear 
Equations with Two Variables. Due to the  researchers used real-life, interesting situations.  including creating 
an atmosphere in the classroom for students to relax manage brain function Encouraging teamwork, making 
students more interest in solving with  KWDL technique. Students work more systematically. 89% of            
the students in the target group were able to use mathematical models appropriate to the problem.            
All groups of students were able to use mathematical models at the highest level. Presenting a more rational 
and associative approach is very good. 

 

Keywords : Mathematical Modelling, Brain-Based Learning together with KWDL Technique 
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The Development  Mathematical Modeling  Ability of Grade 9 students by Brain-Based 
Learning (BBL) together with KWDL Technique on Problem Solving Using a System of 

Linear Equations with Two Variables 

Sarocha Mueangmusik1* Kasem Premprayoon2 and Matee Di-sawat3 

Abstract 
This research was aimed to  develop  Mathematical modeling  Ability of Grade 9th students by   

Brain-Based Learning (BBL) together with KWDL Technique on Problem Solving Using a System of             
Linear Equations with Two Variables. Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School, Academic Year 2021.          
This research was classroom action research according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988).   
The research instruments were classified into :  lesson plans,  recorded from  Google Meet and measurement 
of Mathematical Modeling. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic mean. 

 The results showed that The Mathematical Modeling ability of Grade 9th students was improved 
during Brain-Based Learning (BBL) and KWDL Technique on Problem Solving Using a System of Linear 
Equations with Two Variables. Due to the  researchers used real-life, interesting situations.  including creating 
an atmosphere in the classroom for students to relax manage brain function Encouraging teamwork, making 
students more interest in solving with  KWDL technique. Students work more systematically. 89% of            
the students in the target group were able to use mathematical models appropriate to the problem.            
All groups of students were able to use mathematical models at the highest level. Presenting a more rational 
and associative approach is very good. 

 

Keywords : Mathematical Modelling, Brain-Based Learning together with KWDL Technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ถูกนำเสนอและอธิบายโดยการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ในการควบคุมหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้การตีความเชิงคณิตศาสตร์เพื่อหาผลลัพธ์ และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนในระหว่างจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
นักเรียนหลายคนกล้าถาม และในขณะที่นักเรียนต้องแปลงปัญหาที่มาจากสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อ
ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการดำเนินการการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็น
ปัญหาที่ง่ายหรือไม่สามารถเข้าใจปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งยังมีบางคนที่วิเคราะห์ปัญหาได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการเรียนคณิตศาสตร์  

การจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ป ัญหาและการส ื ่อสารทางคณิตศาสตร ์โดยเทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learned) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ K (What we know) สิ่งที่โจทย์ให้ทราบอะไรบ้าง เป็นขั้นที่นักเรียนต้องอ่านอย่างวิเคราะห์โดย
อาจต้องใช้ความรู้เดิมที่เคยเรียนที่ผ่านมา W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที ่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ ่งที่
นักเรียนต้องการรู้ D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง ใช้วิธีใดบ้าง เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ 
L (What we learned) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้โจทย์ต้องการทราบอะไร โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
คำตอบได้หรือไม่ 

ผู้วิจัยสนใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่นำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติ การเรียนรู้ของ
สมอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผนเพื่อนำไปสู่การลงมือ
ทำจริงตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ร่วมกับ KWDL ที่เน้นการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ซึ่งจะช่วย
ทำให้นักเรียนสามารถดำเนินวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยการนำเทคนิค KWDL ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรให้กับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ         
เทคนิค KWDL ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อพัฒนาการความสามารถในการใช้ต ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ระหว่าง              
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น                                        
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL  
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการ เรียนรู้ด้วย   
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท ์

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการทำงานของสมอง โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถของสมองเป็นหลักตามขั้นตอน ดังนี้       
1) ขั้นนำหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยวิธีการผ่อนคลาย 2) ขั้นเตรียมสมองเพื่อซึมซับเนื้อหาใหม่ 3) ขั้นการสอน       
ครูนำเสนอโจทย์ปัญหาและคอยแนะนำ ครูยกสถานการณ์จริงในการเชื ่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่เกี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวันให้นักเรียนพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม ตามขั้นตอน KWDL 4) ขั้นบริหารสมองให้
ผ่อนคลายก่อนสรุปผล 5) ขั ้นนำเสนอวิธีการ ครูให้นักเรียนรายงานวิธีการใช้ตัวแบบของตัวเองให้เพื ่อนร่วมชั้นฟังและ       
เพื่อนร่วมชั้นร่วมกันวิจารณ์ถึงข้อดี/ข้อเสียเพื่อรับคำติชมและพัฒนาต่อไป 6) สรุปบทเรียนและประเมินผลรว่ม ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลเพื่ออธิบาย ชี้แจงและชื่นชมนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและเสริมแรงบวกให้นักเรียนมี     
ความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นกลุ่ม 

2. ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายถึงปัญหาใน    
โลกจริงผ่านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ เข้าใจสถานการณ์ ลดความซับซ้อนของสถานการณ์และแปลงข้อมูลเป็นปัญหา
เชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้หาผลเฉลยได้ มีการเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ดำเนินการทางคณิตศาสตร์จนได้ผลเฉลย 
เปลี่ยนคำตอบทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาโลกแห่งความเป็นจริง  ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุปได้ ตรวจสอบ   

การพัฒนา 

ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

1. เข้าใจสถานการ์จริง 

2. ลดความซับซ้อนของสถานการณ์และแปลงข้อมูล  

   เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ท่ีใช้หาผลเฉลยได้ 

3. ดำเนินการทางคณิตศาสตร์จนได้ผลเฉลย 

4. ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุปได้ 

5. ตรวจสอบคำตอบอย่างสมเหตุสมผลตามความจริง 

6. รายงานวิธีการหาผลเฉลยได้ถูกต้อง 
ปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรู้ในแผนต่อไป 

ขั้นเตรียมการ               

ขั้นวางแผน               

ขั้นปฏบิัติการ              

ขั้นสังเกต               

ขั้นสะท้อนผล               

ศึกษาสภาพปัญหาท่ี  
เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

วางแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิด 

จัดการเรียนรู้ด้วย        
วิธีการแบบเปิด 

การสังเกตการแก้ปัญหา
ของนักเรียน 

การสะท้อนผล               
การจัดการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการ เรียนรู้ด้วย   
การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท ์

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการทำงานของสมอง โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถของสมองเป็นหลักตามขั้นตอน ดังนี้       
1) ขั้นนำหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยวิธีการผ่อนคลาย 2) ขั้นเตรียมสมองเพื่อซึมซับเนื้อหาใหม่ 3) ขั้นการสอน       
ครูนำเสนอโจทย์ปัญหาและคอยแนะนำ ครูยกสถานการณ์จริงในการเชื ่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่เกี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวันให้นักเรียนพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม ตามขั้นตอน KWDL 4) ขั้นบริหารสมองให้
ผ่อนคลายก่อนสรุปผล 5) ขั ้นนำเสนอวิธีการ ครูให้นักเรียนรายงานวิธีการใช้ตัวแบบของตัวเองให้เพื ่อนร่วมชั้นฟังและ       
เพื่อนร่วมชั้นร่วมกันวิจารณ์ถึงข้อดี/ข้อเสียเพื่อรับคำติชมและพัฒนาต่อไป 6) สรุปบทเรียนและประเมินผลรว่ม ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลเพื่ออธิบาย ชี้แจงและชื่นชมนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและเสริมแรงบวกให้นักเรียนมี     
ความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นกลุ่ม 

2. ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายถึงปัญหาใน    
โลกจริงผ่านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ เข้าใจสถานการณ์ ลดความซับซ้อนของสถานการณ์และแปลงข้อมูลเป็นปัญหา
เชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้หาผลเฉลยได้ มีการเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ดำเนินการทางคณิตศาสตร์จนได้ผลเฉลย 
เปลี่ยนคำตอบทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาโลกแห่งความเป็นจริง  ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุปได้ ตรวจสอบ   

การพัฒนา 

ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

1. เข้าใจสถานการ์จริง 

2. ลดความซับซ้อนของสถานการณ์และแปลงข้อมูล  

   เป็นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ท่ีใช้หาผลเฉลยได้ 

3. ดำเนินการทางคณิตศาสตร์จนได้ผลเฉลย 

4. ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุปได้ 

5. ตรวจสอบคำตอบอย่างสมเหตุสมผลตามความจริง 

6. รายงานวิธีการหาผลเฉลยได้ถูกต้อง 
ปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรู้ในแผนต่อไป 

ขั้นเตรียมการ               

ขั้นวางแผน               

ขั้นปฏบิัติการ              

ขั้นสังเกต               

ขั้นสะท้อนผล               

ศึกษาสภาพปัญหาท่ี  
เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

วางแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบบเปิด 

จัดการเรียนรู้ด้วย        
วิธีการแบบเปิด 

การสังเกตการแก้ปัญหา
ของนักเรียน 

การสะท้อนผล               
การจัดการเรียนรู้ 

ผลเฉลยตามสถานการ์จริงสมเหตุสมผล และรายงานวิธีการหาผลเฉลยได้ถูกต้อง โดยวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบ       
เชิงคณิตศาสตร์ผ่านขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 6 ข้ันตอนดังนี้  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ Anhalt, Cynthia Oropesa and Ricardo Cortez (2015) 

3. การพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายถึงปัญหาในโลกแห่งความจริงผ่านการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วธิีการ
คำนวณ     ผลเฉลยและได้คำตอบผลเฉลยถูกต้อง นักเรียนสามารถเปลี่ยนคำตอบทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับปัญหาโลก
แห่ง       ความเป็นจริงได้ นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบได้ พร้อมทั้งมีการรายงานผลเฉลยได้ชัดเจนข้ึน 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นที่ 3 ข้ันสังเกต (Observe) และขั้นที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)  

 
รูปที่ 3 วงจรเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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ผู้วิจัยแบ่งวงจรปฏิบัติการเป็น 3 วงจร ดังนี้ 

 วงจรปฏิบัติการที่ 1 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(1) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(2) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

วงจรปฏิบัติการที่ 3 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(3) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

 แต่ละวงจรปฏิบัติการด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ประกอบด้วย          
6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำหรือเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยวิธีการผ่อนคลาย ขั้นที่ 2 ข้ันเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสอน ครูนำเสนอสถานการณ์จริงให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มผ่านเทคนิค KWDL กลุ่มละ 5 คน โดยมี    
ครูคอยแนะนำ ขั้นที่ 4 ขั้นบริหารสมองให้ผ่อนคลายก่อนสรุปผล ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีการ และขั้นที่ 6 สรุปบทเรียนและ
ประเมินผลร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ประกอบด้วยเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื ่องมือที ่ใช้ใน              
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เคร ื ่องม ือที่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ได ้แก ่  โปรแกรม Google Meet และ Google Classroom                
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL จำนวน 3 แผนการเรียนรู้ จำนวน 6 คาบเรียน  

2) เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได ้แก่ แบบวัดความสามารถในการใช้ต ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                  
เกณฑ์การประเมินผลแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นที่ 1 - 5 และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนนข้ันที่ 6 รายงานวิธีการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลิปบันทึกเสียงวิดีโอของนักเรียน  
(Google Meet) สิ่งที ่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู ้และผลงานนักเรียนจากการทำกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้          
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย จากคะแนนวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ผู้วิจัยแบ่งวงจรปฏิบัติการเป็น 3 วงจร ดังนี้ 

 วงจรปฏิบัติการที่ 1 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(1) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(2) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

วงจรปฏิบัติการที่ 3 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(3) 
จำนวน 2 คาบเรียน 

 แต่ละวงจรปฏิบัติการด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ประกอบด้วย          
6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำหรือเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยวิธีการผ่อนคลาย ขั้นที่ 2 ข้ันเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสอน ครูนำเสนอสถานการณ์จริงให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มผ่านเทคนิค KWDL กลุ่มละ 5 คน โดยมี    
ครูคอยแนะนำ ขั้นที่ 4 ขั้นบริหารสมองให้ผ่อนคลายก่อนสรุปผล ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีการ และขั้นที่ 6 สรุปบทเรียนและ
ประเมินผลร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ประกอบด้วยเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื ่องมือที ่ใช้ใน              
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เคร ื ่องม ือที่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ได ้แก ่  โปรแกรม Google Meet และ Google Classroom                
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL จำนวน 3 แผนการเรียนรู้ จำนวน 6 คาบเรียน  

2) เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได ้แก่ แบบวัดความสามารถในการใช้ต ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                  
เกณฑ์การประเมินผลแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นที่ 1 - 5 และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการใช้
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนนข้ันที่ 6 รายงานวิธีการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลิปบันทึกเสียงวิดีโอของนักเรียน  
(Google Meet) สิ่งที ่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู ้และผลงานนักเรียนจากการทำกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้          
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย จากคะแนนวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยการนำข้อมูลจาก
การบันทึกวิดีทัศน์การทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของ
นักเรียนมาวิเคราะห์ และสรุปแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาตร์ของนักเรียน และเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ต่อไป 

ผลการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที ่จัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ผู ้วิจัยได้นำคะแนนเฉลี ่ยของแต่ละขั ้นตอนการใช้             
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ มาสรุปโดยภาพรวมได้ภาพได้ดังรูป 

 
          รูปที่ 4 คะแนนเฉลี่ยของแต่ละขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ 

จากรูปที ่ 4 เมื ่อพิจารณาคะแนนเฉลี ่ยของความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จากการทำแบบ              
วัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ ซึ ่งพบว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้           
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนท้ัง 6 ข้ันตอนเป็นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ตีความปัญหาหรือทำ  
ความเข้าใจสถานการณ์และลดความซ้ำซ้อนของสถานการณ์ปัญหาโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาออกมาเป็นหัวขอ้ย่อย
ให้เข้าใจง่ายด้วยตัวเอง เช่น K1 K2 และ K3 เป็นต้น ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน K และ W และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั ้นที ่ 1 ของนักเรียน จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบ               
เชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.44, 2.89 และ 3.00 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมี  
ค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 1 มีการพัฒนาขึ้น 

ขั้นที่ 2 กำหนดตัวแบบ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดการปัญหาโดยเริ่มจากการมองไปท่ีตัวแปร และความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นในปัญหา นักเรียนสามารถกำหนดตัวแปรให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัญหาที่ออกมาเป็นหัวข้อย่อยได้อย่างถูกต้อง
และประเมินสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ์และความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้อย่างเหมาะสมจนใช้ตัวแบบในรูปสมการเชิงเส้น     
สองตัวแปรได้ทั้งสองสมการทำให้สรุปได้ว่า นักเรียนสามารถแปลงข้อมูลท่ีลดความซ้ำซ้อนจากสถานการณ์จริงไปเป็นปัญหา 
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วงจรปฏิบัติการที่  วงจรปฏิบัติการที่  วงจรปฏิบัติการที่  
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เชิงคณิตศาสตร์ได้ผ่านเทคนิค KWDL ขั ้นตอน D และเมื ่อพิจารณาคะแนนเฉลี ่ยของความสามารถในการใช้ต ัวแบบ             
เชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 2 นักเรียน จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณติศาสตรข์องทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.78, 2.89 และ 3.00 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้   
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 2 มีการพัฒนาขึ้น 

ขั้นที่ 3 คํานวณผลเฉลยของตัวแบบ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาผลเฉลยปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ที ่ระบุไว้ใน          
ตัวแบบ วิเคราะห์และดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน D และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั ้นที ่ 3 ของนักเรียน จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบ              
เชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.67, 2.67 และ 2.78 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ย      
มี  ค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 3 มีการพัฒนาขึ้นในวงจรปฏิบัติที่ 3 

ขั้นที่ 4 ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุป นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแปลความหมายจากข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่
สถานการณ์ปัญหาได้ รวมไปถึงนักเรียนสามารถเหตุผลสนับสนุนหรือชี้แจงความหมายนั้น ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน D 
ตอนท้ายและเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 4 ของนักเรียน จากแบบ 
วัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.44, 2.22 และ 
2.89 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 4 
มีการพัฒนาขึ้น 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบข้อสรุป นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสะท้อนผลเฉลยของตัวแบบให้ตรงกับเงื่อนไขของสถานการณ์
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลตามความจริง ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน L และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน
การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 5 จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.00, 1.89 และ 1.67 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยวงจรปฏิบัติที่ 1 และ วงจรปฏิบัติที่ 2 มีค่า
เพิ่มขึ้นแสดงว่าความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขั้นที่ 5 มีการพัฒนาขึ้น แต่วงจรปฏิบัติที่ 3 ลดลง
เพราะนักเรียนบางส่วนให้เหตุผลภายหลังว่านักเรียนมั่นใจในคำตอบมาก และตรวจสอบแล้วแต่เพียงไม่ได้เขียนแสดงการตรวจ
คำตอบข้อสรุปไว ้

ขั้นที่ 6 รายงานวิธีการ นักเรียนส่วนใหญ่นำเสนอวิธีการครบทั้ง 6 ด้าน เช่น การอธิบาย การเชื่อมโยง ผลงาน      
การให้เหตุผล ความรู้รวบยอด การคำนวณ ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านของขั้นที่ 6 คะแนน
เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขั้นที่ 6 มีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน
ของรายงานวิธีการ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 เรื่อง       
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ   
เทคนิค KWDL ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนำและขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมสมองเพื่อ    
ซึมซับข้อมูลใหม่ ช่วยพัฒนาขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา ส่งผลให้นักเรียน
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เชิงคณิตศาสตร์ได้ผ่านเทคนิค KWDL ขั ้นตอน D และเมื ่อพิจารณาคะแนนเฉลี ่ยของความสามารถในการใช้ต ัวแบบ             
เชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 2 นักเรียน จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณติศาสตรข์องทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.78, 2.89 และ 3.00 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้   
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 2 มีการพัฒนาขึ้น 

ขั้นที่ 3 คํานวณผลเฉลยของตัวแบบ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถหาผลเฉลยปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ที ่ระบุไว้ใน          
ตัวแบบ วิเคราะห์และดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน D และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั ้นที ่ 3 ของนักเรียน จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบ              
เชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.67, 2.67 และ 2.78 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ย      
ม ี ค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 3 มีการพัฒนาขึ้นในวงจรปฏิบัติที่ 3 

ขั้นที่ 4 ตีความผลเฉลยและสร้างข้อสรุป นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแปลความหมายจากข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่
สถานการณ์ปัญหาได้ รวมไปถึงนักเรียนสามารถเหตุผลสนับสนุนหรือชี้แจงความหมายนั้น ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน D 
ตอนท้ายและเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 4 ของนักเรียน จากแบบ 
วัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.44, 2.22 และ 
2.89 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในข้ันท่ี 4 
มีการพัฒนาขึ้น 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบข้อสรุป นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสะท้อนผลเฉลยของตัวแบบให้ตรงกับเงื่อนไขของสถานการณ์
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลตามความจริง ผ่านเทคนิค KWDL ขั้นตอน L และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน
การใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 5 จากแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.00, 1.89 และ 1.67 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยวงจรปฏิบัติที่ 1 และ วงจรปฏิบัติที่ 2 มีค่า
เพิ่มขึ้นแสดงว่าความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขั้นที่ 5 มีการพัฒนาขึ้น แต่วงจรปฏิบัติที่ 3 ลดลง
เพราะนักเรียนบางส่วนให้เหตุผลภายหลังว่านักเรียนมั่นใจในคำตอบมาก และตรวจสอบแล้วแต่เพียงไม่ได้เขียนแสดงการตรวจ
คำตอบข้อสรุปไว ้

ขั้นที่ 6 รายงานวิธีการ นักเรียนส่วนใหญ่นำเสนอวิธีการครบทั้ง 6 ด้าน เช่น การอธิบาย การเชื่อมโยง ผลงาน      
การให้เหตุผล ความรู้รวบยอด การคำนวณ ของทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านของขั้นที่ 6 คะแนน
เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในขั้นที่ 6 มีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน
ของรายงานวิธีการ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 เรื่อง       
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ   
เทคนิค KWDL ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนำและขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมสมองเพื่อ    
ซึมซับข้อมูลใหม่ ช่วยพัฒนาขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา ส่งผลให้นักเรียน

สามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น การเข้าใจสถานการ์จริง พบได้ชัดในขั้น K ของเทคนิค KWDL ขั้นที่ 3 ขั้นสอน ช่วย
พัฒนาขั้นตอนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในทุกขั ้นตอน ขั้นที่ 4 ขั ้นบริหารสมองช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน          
ของการรายงานวิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีการ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีเหตุผลและร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ทำให้มี       
การอภิปรายและแสดงแนวคิดที่หลากหลาย โดยนักเรียนมีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นที่ 2 สูงที่สุด 
รองลงมา คือ ขั ้นที ่ 1 ขั ้นที ่ 3 ขั ้นที ่ 4 ขั ้นที ่ 6 และขั ้นที ่ 5 ตามลำดับ ซึ ่งผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ              
อังสนา ศรีสวนแตง (2555 : 91) ที่พบว่า ผลการเรียนรู ้เรื ่องโจทย์ปัญหาระคน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้       
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL แตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   
สูงกว่าก่อนเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพอย่างมาก 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างสถานการณ์เรื่อง “พิซซ่าพอไหมนะ” 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างช้ินงานท่ีแสดงความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์จากสถานการณ์ในรูปที่ 5 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนควรศึกษาการออกแบบกิจกรรมในใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน 

2. ครูผู้สอนควรใช้คำพูดกระตุ้นอยู่ตลอดเพื่อทำให้นักเรียนเปิดใจที่จะทำความเข้าใจปัญหา ต้องการแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง รับผิดชอบหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการระดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่มด้วย  
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การพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ “ดันเจ้ียนผจญภัย” 

วงศพัทธ ชุมชื่น0

1 และ ภาณุกร ภูริปญญานันท12 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัยท่ีมีกลุมเปาหมายคือผูเลนท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 

ท่ีสนใจและมีความชอบในการเลนเกมอารพีจี ตัวเกมนี้จะกำหนดใหผูเลนสวมบทบาทเปน เรฟ (ตัวละครหลัก) ผูกลาท่ีตองผจญ

ภัยและกำจัดศัตรูตามทางเพื่อไปสูจุดมุงหมายหลักคือเอาชนะศัตรูตัวรายที่สุดในเกมชื่อวา แอสโตร ในการพัฒนานั้นไดใช 

Unity เปนเครื่องมือในการพัฒนาเกม มีกราฟฟกในแบบ 2 มิติแบบพิกเซล โดยตัวเกมรองรับกับแพลตฟอรม Android และ

ออกแบบมาใหมีเงื่อนไขท่ีเขาใจงายและควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัสของสมารทโฟน 

คำสำคัญ : เกมอารพีจี 2 มิติ Unity 
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2D RPG "Dungeon Adventure" development 

Wongsapat Chumchuen and Panukorn Puripanyanan 

Abstract 

The purpose of this research is to develop dungeon adventure a 2 D Role-Playing Game( RPG) 

targeting players under the age of 25 who are interested in RPG. The game set players to role as Rev (the 

main character) the hero who must be adventurous and taking down enemies along the way to the main 

objective of defeating the game's worst enemy, Astro. This research develop by  Unity It has graphics in 2D 

pixel . The game is compatible with the Android platform and is designed with intuitive conditions and 

controls using a smartphone's touch screen. 

Keywords : 2D Role-Playing Game Unity 
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บทนำ 

เกม [1] คือ ซอฟตแวรที ่มีสวนตอประสานกับผูใชโดยสงผลการควบคุมของผูเลน (Input) ผานทางอุปกรณควบคุม 

(Game controller) เขาไปประมวลผล แลวแสดงผลโตตอบออกมา (Output) ในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือแสง 

ผานทางจอภาพ รวมไปถึงเสียงผานทางลำโพงมายังผูเลน โดยเกมนั้นมีอยูบนอุปกรณหลากหลายไดแก เครื่องเลนเกม (Console) มี

การควบคุมโดยใชกานควบคุม (Joystick) คอมพิวเตอร ที่สามารถควบคุมโดยใชเมาส (Mouse) และคียบอรด (Keyboard) หรือ

แมกระทั่งอุปกรณที่ไดรับความนิยมอยางสมารทโฟน (Smartphone) ที่ควบคุมผานทางหนาจอสัมผัส (Touch screen) เกมอารพี

จี(RPG) เปนเกมประเภทหนึ่งท่ีใหผูเลนสวมบทบาทเปนตัวละครหลักของเกมเพ่ือดำเนินตามเนื้อเรื่องท่ีผูพัฒนาไดวางเอาไว ใชเวลา

ในการเลนคอนขางนานกวาเกมประเภทอื่น ๆ มีการพัฒนาความสามารถของตัวละครโดยการเพิ่มคาประสบการณ การซื้ออุปกรณ

ตางๆ ไมวาจะเปนอาวุธ ชุดเกราะ เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละคร รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธกับตัวละคนอื่นไปตลอดจนชวง

ทายของเกมโดยปกติแลวจะมีศัตรูที่เกงที่สุดรออยู เม่ือผูเลนสามารถปราบไดก็จะพบกับฉากจบของเกม ผูพัฒนาเล็งเห็นถึงความ

นาสนใจในการพัฒนาเกมในรูปแบบดังกลาว และใหผูเลนสามารถเลนจบเนื้อเรื่องโดยใชเวลาไมมากนัก โดยในการพัฒนาเกมนั้น

ผูพัฒนาจะเลือกใชเครื่องมือท่ีเหมาะกับเกมท่ีพัฒนา กลาวคือ เปนเกมประเภทใด หรือใชงานบนอุปกรณใด หนึ่งในเครื่องมือท่ีไดรับ

ความนิยมในการพัฒนาเกมคือ Unity [2] ซึ่งเปนของบริษัท Unity Technologies ซึ่งพัฒนาโดยใชภาษา C++ และ C# สามารถ

พัฒนาไดท้ังเกม 2 มิติ และ 3 มิติ มีจุดเดนคือความงายในการพัฒนา และไมคิดคาลิขสิทธิ์ในการใชงานจากผูพัฒนาแตอยางใด 

กระบวนการในการพฒันา 

 เกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) วิธีการในการดำเนินงานวิจัย

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และ

การประเมินผลระบบ [3] ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ  

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา ซ่ึงปจจุบันมีหลายตัวดวยกัน เชน Unity, Unreal engine [4] 

และ Construct 2 [5] โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากวัตถุประสงคในการนำพัฒนาลงสมารทโฟนได ความงายในการพัฒนา และ 

ประสิทธิภาพ โดยมีการพิจารณาตามตารางตอไปนี้ 

เครื่องมือ Unity Unreal Engine Construct 2 

พัฒนาลงสมารทโฟนได    

ประสิทธิภาพ 10 10 5 

ความงายในการพัฒนา 8 5 8 

 

 จากการพิจารณาพบกวาเครื่องมือทั้งสามสามารถพัฒนาลงสมารทโฟนไดทั้งหมด แตเนื่องจาก Construct 2 ใช

เทคโนโลยี HTML5 จึงทำใหมีประสิทธิภาพในการใชงานนอยที่สุดตางจาก Unity และ Unreal Engine ที่เมื่อนำไปติดตั้งแลว

จะทำงานรูปแบบ Native จึงใหประสิทธิภาพสูงกวามาก อีกทั้ง Unreal Engine ยังจำเปนตองใชเวลาในการเรียนรูเครื่องมือ

คอนขางมาก จึงทำใหพิจารณาเลือกใช Unity ในการพัฒนา เกมอารพีจี 2 มิติ “ดันเจี้ยนผจญภัย” 
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2. การออกแบบระบบ 

ในตอนนี้เปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของเกมที่ไดวิเคราะหไว กลาวคือเปนเกม 2 มิติแบบ

พิกเซล ท่ีผูเลนสามารถใชหนาจอสัมผัสเพ่ือบังคับตัวละครใหเคลื่อนท่ีและโจมตีศัตรูได 

 โดยมีบทภาพ (Story board) ของเกมดังนี้ 

 

 

รูปที่ 1 แสดงถึง บทภาพของเกม 

 

โดยกราฟฟกท่ีใชภายในเกม ประกอบดวย 

  ตัวละครหลัก เรฟ ออกแบบโดยใหเปนเด็กผูชายที่มีลักษณะธรรมดา เพื่อใหผูเลนรูสึกวาคนธรรมดาก็

สามารถทำอะไรพิเศษไดเชนกัน 

 

 

รูปที่ 2 แสดงถึง เรฟ ตัวเอกของเกม 
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รูปที่ 2 แสดงถึง เรฟ ตัวเอกของเกม 

 

ศัตรูท่ีปรากฏในในดันเจี้ยน 5 แบบ ออกแบบใหมีความนารัก และเรียบงาย เพ่ือเขาถึงผูเลนไดทุกกลุม 

 

รูปที่ 3 แสดงถึง ศัตรูท้ัง 5 แบบท่ีปรากฏในเกม 

 

ศัตรูตัวสุดทาย แอสโตร ออกแบบเปนผูหญิงโดยมีเบื้องหลังคือภายใตความงามจะมีความรายกาจอยูเสมอ 

 

รูปที่ 4 แสดงถึง แอสโตร ศัตรูตัวสุดทายของเกม 

 

ฉากโลกของเกมเปนโลกที่มีเปนพื้นท่ีขนาดเล็กไมสามารเดินทางไปยังโลกอื่นๆเปรียบเสมือนดันเจี้ยนใน

สมัยโบราณ เปนฉากที่แบงออกแบบเปนสองสวนคือ สวนที่เปนปาและทะเลทราบ เปรียบเหมือนกับโลกที่มีความ

แตกตางกัน โดยฝงทะเลทรายจะเปนท่ีอยูของศัตรูในรูปแบบโครงกระดูกหมายถึงประชากรท่ีอดอยาก และมีแอสโตร

ท่ีเปนศัตรูตัวสุดทายอยูในบริเวณนี้ดวย 

 

รูปที่ 5 แสดงถึงพ้ืนท่ีของเกมท่ีมีขนาดเล็กไมสามารเดินทางไปยังโลกอ่ืนๆ 
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 ในการออกแบบกราฟฟกของเกมนั้นใดใช Piskel ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวาดภาพสองมิติในรูปแบบของพิเซล 

โดยการใชจุดสีมาเรียงตอกันจนเกิดเปนรูปภาพ จากนั้นจากบันทึกในรูปแบบ PNG และนำเขาสู Unity 

 

รูปที่ 6 แสดงถึงการใชงาน Piskel สรางตัวละคร 

3. การพัฒนาระบบ 

 เกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย พัฒนาดวย Unity โดยใชภาษา C++ และสามารถนำไปติดตั้งไดบนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการ Android ได โดยมีชุดคำสั่งควบคุมตางๆ ไดแก 

ชุดคำสั่งควบคุมและแสดงผลตัวละครในมุมมองตามทิศทางท่ีตองการโดยใชหนาจอสัมผัส 

     movement.x = Input.GetAxisRaw("Horizontal"); 

     movement.y = Input.GetAxisRaw("Vertical"); 

     movement.x = joystick.Horizontal; 

     movement.y = joystick.Vertical; 

     animator.SetFloat("Horizontal", movement.x); 

     animator.SetFloat("Vertical", movement.y); 

     animator.SetFloat("Speed", movement.sqrMagnitude); 

 

คำสั่งโจมตีและลดคาพลังของศตัรู 

    void Attack() 

    { 

        animator.SetTrigger("Attack"); 

    } 

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 

    { 

        HealthBarScript.health -= 10f; 

    } 

4. การทดสอบระบบ 
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 ในการออกแบบกราฟฟกของเกมนั้นใดใช Piskel ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวาดภาพสองมิติในรูปแบบของพิเซล 

โดยการใชจุดสีมาเรียงตอกันจนเกิดเปนรูปภาพ จากนั้นจากบันทึกในรูปแบบ PNG และนำเขาสู Unity 

 

รูปที่ 6 แสดงถึงการใชงาน Piskel สรางตัวละคร 

3. การพัฒนาระบบ 

 เกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย พัฒนาดวย Unity โดยใชภาษา C++ และสามารถนำไปติดตั้งไดบนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการ Android ได โดยมีชุดคำสั่งควบคุมตางๆ ไดแก 

ชุดคำสั่งควบคุมและแสดงผลตัวละครในมุมมองตามทิศทางท่ีตองการโดยใชหนาจอสัมผัส 

     movement.x = Input.GetAxisRaw("Horizontal"); 

     movement.y = Input.GetAxisRaw("Vertical"); 

     movement.x = joystick.Horizontal; 

     movement.y = joystick.Vertical; 

     animator.SetFloat("Horizontal", movement.x); 

     animator.SetFloat("Vertical", movement.y); 

     animator.SetFloat("Speed", movement.sqrMagnitude); 

 

คำสั่งโจมตีและลดคาพลังของศตัรู 

    void Attack() 

    { 

        animator.SetTrigger("Attack"); 

    } 

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 

    { 

        HealthBarScript.health -= 10f; 

    } 

4. การทดสอบระบบ 

เม่ือพัฒนาเกมเสร็จเรียบรอยแลวผูพัฒนาไดทำการทดสอบเกมตามลักษณะท่ีไดวางไว โดยทดสอบความสามารถของ

เกมวาทำงานถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวหรือไม คนหาขอผิดพลาดท่ีมีอยูในเกมและแกไขขอผิดพลาด

นั้น เพ่ือชวยใหเกมมีความถูกตอง สมบูรณ และมีประสิทธิภาพท่ีดีกอนน้ำใปใชงานจริงรวมถึงทดสอบการแสดงผลบนสมารท

โฟนระบบปฏิบัติการ Android ดวย 

 

รูปที่ 7 การทดสอบบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 

5. การประเมินผลระบบ 

ผูวิจัยไดทำการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคำตอบเดียว สถิติที่ใช

วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมาย ดังตารางท่ี 1   

 

                       ตารางที่ 1 เกณฑแปลความหมาย  
  

ระดับคะแนน  คาเฉลี่ย  ความหมาย  

ระดับ   5  4.51-5.00  ดีมาก  

ระดับ   4  3.51-4.50  ด ี 

ระดับ   3  2.51-3.50  ปานกลาง  

ระดับ   2  1.51-2.50  พอใช  

ระดับ   1  1.00-1.50  ควรปรับปรุง  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย และผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชท่ัวไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
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1. ผลการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 

จากการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัยสามาถทำงานไดวัตถุประสงคที่วางไวโดยสาสมารถติดตั้งในบน

สมารทโฟนระบบบปฏิบัติการ Android ควบคุมโดยหนาจอสัมผัสได รวมถึงยังมีประสิทธิภาพที่ดีทั้งเนื่องจากการทำงานใน

รูปแบบ Native อันเปนผลมาจาก Unity 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 

หลังจากนำระบบไปติดตั้งบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ผูวิจัยทำการประเมินความพึงพอใจตอการใช

งานระบบดานการออกแบบและคุณภาพ ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดกลุมตัวอยางเปนผูใชทั่วไป 

จำนวน 30 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดัง

ตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 
  

                              รายการประเมิน      
                 ผลประเมิน  

  S.D.  ความหมาย  

1. การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน  4.47  0.51  ด ี 

2. มีการควบคุมท่ีงายเหมาะกับหนาจอสัมผัส  4.27  0.51  ด ี 

3. ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อานงาย  4.10  0.71  ด ี 

4. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได   4.27  0.64  ด ี 

      5.         ความสามารถของเกมสอดคลองกับความตองการของผูใช  4.23  0.73  ด ี 

      6.         ความรวดเร็วในการใชงาน 4.87  0.58  ดมีาก 

                                 ภาพรวมทั้งหมด  4.37  0.61  ดี  
  

จากตารางท่ี 2 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย ภาพรวมอยูใน

ระดับดี ( =4.37, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาการความรวดเร็วในการใช

งาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.87) รองลงมา คือ การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน  ( =4.47) และขนาดตัวอักษร รูปแบบ

ตัวอักษร ชัดเจน อานงาย  ( =4.10) ตามลำดับ  
  

การอภิปรายผลการวิจัย  

ผลจากการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย ทำใหไดเกมใชงานไดบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 

ท่ีงายตอการใชงาน สามารถควบคมุไดดวยหนาจอสัมผัสไดงายเหมาะกับหนาจอสัมผัส มีภาพประกอบท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป และมีความรวดเร็วในการใชงานดีมาก แสดงใหเห็นวาเกมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบความ

ตองการผูของใชไดดี 

 

เอกสารอางอิง 

[1] Tracy. Fullerton. (2019). “Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, 

4rd ed”. A K Peters/CRC Press. 35-36 

[2] Alan Thorn. (2014). “Unity 4 Fundamentals Get Started at Making Games with Unity”. Routledge. 8-9. 
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1. ผลการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 

จากการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัยสามาถทำงานไดวัตถุประสงคที่วางไวโดยสาสมารถติดตั้งในบน

สมารทโฟนระบบบปฏิบัติการ Android ควบคุมโดยหนาจอสัมผัสได รวมถึงยังมีประสิทธิภาพที่ดีทั้งเนื่องจากการทำงานใน

รูปแบบ Native อันเปนผลมาจาก Unity 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 

หลังจากนำระบบไปติดตั้งบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ผูวิจัยทำการประเมินความพึงพอใจตอการใช

งานระบบดานการออกแบบและคุณภาพ ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดกลุมตัวอยางเปนผูใชทั่วไป 

จำนวน 30 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) ผลการประเมินแสดงดัง

ตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย 
  

                              รายการประเมิน      
                 ผลประเมิน  

  S.D.  ความหมาย  

1. การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน  4.47  0.51  ด ี 

2. มีการควบคุมท่ีงายเหมาะกับหนาจอสัมผัส  4.27  0.51  ด ี 

3. ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อานงาย  4.10  0.71  ด ี 

4. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได   4.27  0.64  ด ี 

      5.         ความสามารถของเกมสอดคลองกับความตองการของผูใช  4.23  0.73  ด ี 

      6.         ความรวดเร็วในการใชงาน 4.87  0.58  ดมีาก 

                                 ภาพรวมทั้งหมด  4.37  0.61  ดี  
  

จากตารางท่ี 2 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานตอการใชงานเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย ภาพรวมอยูใน

ระดับดี ( =4.37, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาการความรวดเร็วในการใช

งาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.87) รองลงมา คือ การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน  ( =4.47) และขนาดตัวอักษร รูปแบบ

ตัวอักษร ชัดเจน อานงาย  ( =4.10) ตามลำดับ  
  

การอภิปรายผลการวิจัย  

ผลจากการพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัย ทำใหไดเกมใชงานไดบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 

ท่ีงายตอการใชงาน สามารถควบคมุไดดวยหนาจอสัมผัสไดงายเหมาะกับหนาจอสัมผัส มีภาพประกอบท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป และมีความรวดเร็วในการใชงานดีมาก แสดงใหเห็นวาเกมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบความ

ตองการผูของใชไดดี 

 

เอกสารอางอิง 

[1] Tracy. Fullerton. (2019). “Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, 

4rd ed”. A K Peters/CRC Press. 35-36 

[2] Alan Thorn. (2014). “Unity 4 Fundamentals Get Started at Making Games with Unity”. Routledge. 8-9. 

[3] Gotoknow.org (2510). “วิเคราะหและออกแบบระบบ”. Bizcom. สืบคนเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2564, จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/378954 

[4] Muhammad A.Moniem. (2016) “Mastering Unreal Engine 4.X”. A K Peters/CRC Press. 1-3 

[5] Lee Stemkoski, Evan Leider. (2017) “Game Development with Construct 2”. A Press. 2-3 
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ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

    เจนจิรา อุบลวรรณ1  วันนิดา ยำทอง2  และนลินี อินทมะโน3* 

บทคัดย่อ 
 ธนาคารโรงเรียนเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร
และการบริการที่ถูกต้องและส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตที่
พัฒนาขึ้นนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ responsive ได้บนทุก ๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรม
เวิร์ค Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB กลุ่มผู้ใช้ระบบมี 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถทำรายการฝากเงิน 
ถอนเงิน และกู้เงินของสมาชิกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานระบบ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 
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ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

    เจนจิรา อุบลวรรณ1  วันนิดา ยำทอง2  และนลินี อินทมะโน3* 

บทคัดย่อ 
 ธนาคารโรงเรียนเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร
และการบริการที่ถูกต้องและส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตที่
พัฒนาขึ้นนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ responsive ได้บนทุก ๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรม
เวิร์ค Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB กลุ่มผู้ใช้ระบบมี 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถทำรายการฝากเงิน 
ถอนเงิน และกู้เงินของสมาชิกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานระบบ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 
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Thammakosit School Bank Management System 
 

    Jenjira Ubolwan1, Wannida Yamtong2, and Nalinee Inthamano3* 

Abstract 
School bank is a simulated bank run by students. It was established to train students in the 

correct principles of administration and service. It also encourages students to have regular savings. This 
developed bank management system of Thammakosit school is a web application. The system uses 
responsive web design in order to display system's pages on different devices such as PC, smartphone, 
or tablet. The programming language used in the development, included HTML5 , CSS3 , PHP, and 
JavaScript. Bootstrap was used as a framework and data was stored in MariaDB. There are four groups of 
users which are administrators, staff, members and school director. This system can help staff in making 
deposits, withdrawals and loan for members more convenient and faster. The overall system satisfaction 
evaluated by users was at the good level with an average of 4.28. 
 
Keywords : bank management system, Thammakosit school  
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บทนำ 
โรงเรียนธรรมโฆสิตต้ังอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่เปิด

สอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 285 คน และบุคลากรครู 30 คน มีการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนชื่อว่าธนาคารเฟิร์สแบงค์เป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนและครูในโรงเรียน จัดต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2547 
มีเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการทั้งหมด 15 คน ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่เวรประจำที่ธนาคารวันละ 3 คนโดยสลับหมุนเวียนกันไป 
ธนาคารมีบริการฝากเงิน ถอนเงินสำหรับสมาชิกทั่วไป และมีบริการกู้เงินสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการครู ธนาคารเฟิร์สแบงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับรายได้จากการประหยัดและการออม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
นอกจากน้ียังเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเข้า
ศึกษาในโรงเรียนธรรมโฆสิตต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะปิดบัญชีเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
จะเปิดบัญชีใหม่เมื่อต้องการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจะต้องทำการปิดบัญชีอีกครั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ธนาคารเฟิร์สแบงค์เปิดให้บริการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 07.30 - 08.30 น. และ 11.00 - 12.50 น. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการของธนาคารเป็นครูและนักเรียนของชมรมเฟิร์สแบงค์ 
ซึ่งจะคัดเลือกจากครูและนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

การดำเนินงานของธนาคารเฟิร์สแบงค์ มีการฝากเงินประเภทเดียว คือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นการฝากท่ี
สามารถฝากเงินได้ต้ังแต่ 5 บาทข้ึนไป และการถอนเงินจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 10 บาท ซึ่งการฝาก-ถอนเงินน้ี
จะทำรายการกี่ครั้งก็ได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3 ต่อปี สิทธิสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการครูสามารถกู้เงิน
จากธนาคารได้ โดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี และจะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการที่รับเงินเดือนผ่านสำนักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เท่านั้น ในการค้ำประกันการกู้เงิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยผู้ค้ำ
ประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันให้ผู้กู้ได้ 2 คนเท่าน้ัน การชำระค่างวดในแต่ละเดือนของผู้กู้จะหักเงินจากเงินเดือนของผู้กู้
โดยอัตโนมัติเดือนละ 2,000 บาท ปัจจุบันครูและนักเรียนที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใน
รูปแบบของกระดาษเพื่อนำข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่เก็บใส่ในแฟ้มประวัติของแต่ละคน ในการฝากเงินและถอนเงินนักเรียน
จะต้องกรอกใบรับฝากเงิน/ใบถอนเงิน แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเขียนลงในแฟ้มของแต่ละคน เมื่อครบ 1 เดือน ครูจะนำ
เงินฝากไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ และในทุก ๆ วัน ครูจะต้องตรวจสอบและสรุปรายงานประจำวันโดยป้อนข้อมูลลงใน
ไฟล์เอ็กซ์เซล ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำซ้ำหลาย ๆ  ขั้นตอน จากนั้นทุก ๆ เดือนครูจะเก็บรวบรวมข้อมูลการฝากเงิน 
ถอนเงิน และการกู้เงินไว้ในแฟ้มของแต่ละคน โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี 

จากปัญหาที่เกิดข้ึนผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
ทั้งหมดในระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
ระบบน้ีสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดความยุ่งยากของระบบเดิม อีกท้ังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร
เฟิร์สแบงค์ได้อีกด้วย 

 
วิธีการวิจัย 

ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) ดำเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) [1] โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความต้องการของระบบจากเจ้าหน้าที่โดยวิธีการสัมภาษณ์พบว่าการจัดเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบกระดาษซึ่งยากแก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง นอกจากน้ียังไม่มีระบบสารสนเทศที่อำนวยความ



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1435

บทนำ 
โรงเรียนธรรมโฆสิตต้ังอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่เปิด

สอนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 285 คน และบุคลากรครู 30 คน มีการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนชื่อว่าธนาคารเฟิร์สแบงค์เป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนและครูในโรงเรียน จัดต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2547 
มีเจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการทั้งหมด 15 คน ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่เวรประจำที่ธนาคารวันละ 3 คนโดยสลับหมุนเวียนกันไป 
ธนาคารมีบริการฝากเงิน ถอนเงินสำหรับสมาชิกทั่วไป และมีบริการกู้เงินสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการครู ธนาคารเฟิร์สแบงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับรายได้จากการประหยัดและการออม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
นอกจากน้ียังเสรมิสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเข้า
ศึกษาในโรงเรียนธรรมโฆสิตต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะปิดบัญชีเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
จะเปิดบัญชีใหม่เมื่อต้องการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจะต้องทำการปิดบัญชีอีกครั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ธนาคารเฟิร์สแบงค์เปิดให้บริการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 07.30 - 08.30 น. และ 11.00 - 12.50 น. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการของธนาคารเป็นครูและนักเรียนของชมรมเฟิร์สแบงค์ 
ซึ่งจะคัดเลือกจากครูและนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

การดำเนินงานของธนาคารเฟิร์สแบงค์ มีการฝากเงินประเภทเดียว คือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นการฝากท่ี
สามารถฝากเงินได้ต้ังแต่ 5 บาทข้ึนไป และการถอนเงินจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 10 บาท ซึ่งการฝาก-ถอนเงินน้ี
จะทำรายการกี่ครั้งก็ได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3 ต่อปี สิทธิสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการครูสามารถกู้เงิน
จากธนาคารได้ โดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อป ีและจะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการที่รับเงินเดือนผ่านสำนักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เท่านั้น ในการค้ำประกันการกู้เงิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยผู้ค้ำ
ประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันให้ผู้กู้ได้ 2 คนเท่าน้ัน การชำระค่างวดในแต่ละเดือนของผู้กู้จะหักเงินจากเงินเดือนของผู้กู้
โดยอัตโนมัติเดือนละ 2,000 บาท ปัจจุบันครูและนักเรียนที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใน
รูปแบบของกระดาษเพื่อนำข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่เก็บใส่ในแฟ้มประวัติของแต่ละคน ในการฝากเงินและถอนเงินนักเรียน
จะต้องกรอกใบรับฝากเงิน/ใบถอนเงิน แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเขียนลงในแฟ้มของแต่ละคน เมื่อครบ 1 เดือน ครูจะนำ
เงินฝากไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ และในทุก ๆ วัน ครูจะต้องตรวจสอบและสรุปรายงานประจำวันโดยป้อนข้อมูลลงใน
ไฟล์เอ็กซ์เซล ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำซ้ำหลาย ๆ  ขั้นตอน จากนั้นทุก ๆ เดือนครูจะเก็บรวบรวมข้อมูลการฝากเงิน 
ถอนเงิน และการกู้เงินไว้ในแฟ้มของแต่ละคน โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี 

จากปัญหาที่เกิดข้ึนผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
ทั้งหมดในระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงิน และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
ระบบน้ีสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดความยุ่งยากของระบบเดิม อีกท้ังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร
เฟิร์สแบงค์ได้อีกด้วย 

 
วิธีการวิจัย 

ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (research & development) ดำเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) [1] โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความต้องการของระบบจากเจ้าหน้าที่โดยวิธีการสัมภาษณ์พบว่าการจัดเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบกระดาษซึ่งยากแก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง นอกจากน้ียังไม่มีระบบสารสนเทศที่อำนวยความ

สะดวกในการฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงิน ทำให้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มของแต่ละคนอาจสูญหายได้ 
บ่อยครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก จากการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบและเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน มีกลุ่มผู้ใช้ 4 กลุ่ม ดังน้ี  

1. ผู้ดูแลระบบ (ครู) สามารถดำเนินการได้ตามสิทธ์ิดังน้ี 
1.1 จัดการข้อมูลประเภทสมาชิก 
1.2 จัดการข้อมูลสมาชิก 
1.3 จัดการข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 
1.4 จัดการข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี 
1.5 จัดการข้อมูลผู้ค้ำประกัน 
1.6 บันทึกรายการกู้เงินของสมาชิกที่เป็นครู 
1.7 พิมพ์สัญญากู้เงิน 
1.8 พิมพ์หลักฐานสิ้นสุดการกู้ยืมเงิน 

2. เจ้าหน้าท่ี (นักเรียน) สามารถดำเนินการได้ตามสิทธ์ิดังน้ี 
2.1 บันทึกรายการฝากเงินของสมาชิก 
2.2 บันทึกรายการถอนเงินของสมาชิก 
2.3 ทำรายการเปิด/ปิดบัญชี 
2.4 พิมพ์หลักฐานการฝากเงิน/ถอนเงิน 

3. สมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ครูและนักเรียน 
3.1 คร ูสามารถดำเนินการได้ตามสิทธ์ิดังน้ี 

3.1.1 เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
3.1.2 เรียกดูประวัติการฝากเงิน/ถอนเงิน 
3.1.3 ตรวจสอบยอดเงินกู้ 

3.2 นักเรียน สามารถดำเนินการได้ตามสิทธ์ิดังน้ี 
3.2.1 เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
3.2.2 เรียกดูประวัติการฝากเงิน/ถอนเงิน 

4. ผู้อำนวยการโรงเรียน สามารถดำเนินการได้ตามสิทธ์ิดังน้ี 
4.1 เรียกดูรายงานการฝากเงินประจำปี 
4.2 เรียกดูรายงานการถอนเงินประจำปี 
4.3 เรียกดูรายงานการกู้เงินประจำปี 
4.4 เรียกดูรายงานผู้ผิดนัดชำระเงินค่างวดเงินกู้ 

 

2. การออกแบบระบบ 
ผู้วิจัยได้การออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์ไว้ มีการจัดเก็บข้อมูลใน

ฐานข้อมูล MariaDB ซึ่งติดต้ังบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่สำคัญของระบบจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (table) ได้แก่ 
ประเภทสมาชิก สมาชิก บัญชีเงินฝาก รายการฝาก-ถอน ดอกเบี้ย บัญชีเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน และการชำระเงินกู้  ลักษณะ
โครงสร้างของฐานข้อมูลของระบบแสดงในอีอาร์ไดอะแกรม (entity relationship diagram) [2] ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 อีอาร์ไดอะแกรมของระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

3. การพัฒนาระบบ 
ระบบน้ีพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที ่ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาด้วยภาษา 

HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ตามวิธีการของ ชาญชัย ศุภอรรถกร [3] และ จีราวุธ วาร ินทร์ [4] ร่วมกับ
บูทสแตร็ปเฟรมเวิร์ค (Bootstrap framework) [5] ที่สามารถปรับการแสดงผลเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้อย่าง
สมบูรณ์ผ่านเบราว์เซอร์ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และพีซีทั่วไป  และทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล 
MariaDB  
   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้ก่อน
นำไปใช้งานจริง โดยทดสอบระบบตามฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ผู ้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้อำนวยการ
สามารถดำเนินการได้ว่าทำงานถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงทดสอบการแสดงผล
เว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน 

5. การประเมินผลระบบ  
หลังจากนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยกำหนด

กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกทั้งครูและนักเรียน จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 
(convenience sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย โดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์แปลความหมาย ดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์แปลความหมาย 
 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ระดับ   5 4.51-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด หรือดีมาก 
ระดับ   4 3.51-4.50 พึงพอใจมาก หรือดี 
ระดับ   3 2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ   2 1.51-2.50 พึงพอใจน้อย หรือพอใช้ 
ระดับ   1 1.00-1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด หรือควรปรับปรุง 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตและผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโดยสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1437

สมาชิก บัญชีเงินฝาก

ผู้ค้ าประกัน

การช าระเงินกู้ รายการฝาก-ถอนบัญชีเงินกู้

มี

มี

M

1 1

1
1

1
ประเภทสมาชิก

มี 1 มีM

1 มี M

มี

M

ดอกเบี้ย มี
M

1

1มี

M

1

 
 

ภาพที ่1 อีอารไ์ดอะแกรมของระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

3. การพัฒนาระบบ 
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HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ตามวิธีการของ ชาญชัย ศุภอรรถกร [3] และ จีราวุธ วาร ินทร์ [4] ร่วมกับ
บูทสแตร็ปเฟรมเวิร์ค (Bootstrap framework) [5] ที่สามารถปรับการแสดงผลเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้อย่าง
สมบูรณ์ผ่านเบราว์เซอร์ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และพีซีทั่วไป  และทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล 
MariaDB  
   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้ก่อน
นำไปใช้งานจริง โดยทดสอบระบบตามฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ผู ้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้อำนวยการ
สามารถดำเนินการได้ว่าทำงานถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงทดสอบการแสดงผล
เว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน 

5. การประเมินผลระบบ  
หลังจากนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ โดยกำหนด

กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกทั้งครูและนักเรียน จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 
(convenience sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ ให้เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย โดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์แปลความหมาย ดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์แปลความหมาย 
 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ระดับ   5 4.51-5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด หรือดีมาก 
ระดับ   4 3.51-4.50 พึงพอใจมาก หรือดี 
ระดับ   3 2.51-3.50 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ   2 1.51-2.50 พึงพอใจน้อย หรือพอใช้ 
ระดับ   1 1.00-1.50 พึงพอใจน้อยที่สุด หรือควรปรับปรุง 

 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตและผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโดยสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต  
ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลบัญชีเงินฝาก รายการฝากเงิน-ถอน

เงิน ดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่2 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก 
 

 
 

ภาพที ่3 หน้าจอข้อมูลบัญชีเงินฝาก 
 

 
ภาพที ่4 หน้าจอทำรายการฝากเงิน-ถอนเงิน 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1438

 เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน บันทึกรายการกู้เงินของสมาชิกที่เป็นครู และคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำปี ดังภาพที่ 5 ถึง ภาพที่ 6 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที ่5 หน้าจอสัญญากู้ยืมเงินและข้อมูลการชำระเงินกู้ 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี 
 

       2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต  
หลังจากนำระบบไปติดต้ังเพ่ือใช้งานจริง ผู้วิจัยทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 
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 เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน บันทึกรายการกู้เงินของสมาชิกที่เป็นครู และคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำปี ดังภาพที่ 5 ถึง ภาพที่ 6 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที ่5 หน้าจอสัญญากู้ยืมเงินและข้อมูลการชำระเงินกู้ 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี 
 

       2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต  
หลังจากนำระบบไปติดต้ังเพ่ือใช้งานจริง ผู้วิจัยทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูล 4.27 0.69 ดี 
2. ออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ  4.00 0.74 ดี 
3. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.30 0.79 ดี 
4. ความสามารถของระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 4.43 0.63 ดี 
5. ระบบสามารถท างานได้ตรงตามฟังก์ชันงาน 4.60 0.67 ดีมาก 
6. ข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 4.20 0.66 ดี 
7. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 4.33 0.55 ดี 
8. ประสิทธิภาพและความเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.10 0.55 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.28 0.66 ดี 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้งานระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต ภาพรวม
อยู่ในระดับดี (�̅�𝑥=4.28, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าระบบสามารถ
ท างานได้ตรงตามฟังก์ชันงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�𝑥=4.60, S.D.=0.67) รองลงมา คือ ความสามารถของระบบตรงกับ
ความต้องการของผู ้ใช้  (�̅�𝑥=4.43, S.D.=0.63) และออกแบบหน้าจอสวยงามและน่าสนใจ ม ีค ่าเฉล ี ่ยน ้อยที ่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.00, S.D.=0.74)  

 

สรุปผลการวิจัย 
ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ระบบมี 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแล

ระบบ เจ้าหน้าท่ี สมาชิก และผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ใช้แต่ละกลุ่มสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก
การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้งานระบบพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 ดังน้ันสรุปได้ว่า
ระบบที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกท้ังอำนวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ให้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบ ทำรายการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงินของ
สมาชิกได้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน นอกจากน้ีสมาชิกยังสามารถเรียกดูประวัติการฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงิน และยอดเงินคงเหลือ
ในบัญชีของตนเองได้ ระบบน้ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธนาคารโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันได้  
 

เอกสารอ้างอิง 
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[2] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
[3] ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2563). สร้างเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive ด้วย PHP Bootstrap MySQL / 

MariaDB +AJAX + jQuery ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 
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สมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 
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ต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล 
 

ณัฐชนน นุ้ยจันทร์1 สรรเสริญ ปิต1ิ  และอรยา ปรีชาพานิช2 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมาก

ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มผู้ใช้งาน นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว  แต่สำหรับคนที่ต้องการควบคุมปริมาณแคลอรี่ไม่ให้เกินจากที่ร่างกายต้องการยังเป็นเรื่องยากในการคำนวนหาใน
ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้ งข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง และน้ำหนัก รวมไปถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่น อาหารที่รับประทาน 
กิจกรรมระหว่างวัน และการออกกำลังกาย เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเรื่อง
การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ใช้สามารถบันทึกและดูปริมาณแคลอรี่
ที่รับประทานว่าเกินความจำเป็นหรือไม่แบบย้อนหลังได้เพื่อวางแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Ionic Framework เพื่อให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส  ผลการประเมินต้นแบบในเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้แอปพลิเคชันจำนวน 30 คน สรุปได้ว่าการใช้
งานต้นแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ แต่ยังมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการใช้งานต้นแบบท่ีผู้วิจัยจะนำไป
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  
 
คำสำคัญ :  แอปพลิเคชัน การให้คำแนะนำ การควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล  
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ต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล 
 

ณัฐชนน นุ้ยจันทร์1 สรรเสริญ ปิติ1  และอรยา ปรีชาพานิช2 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมาก

ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มผู้ใช้งาน นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว  แต่สำหรับคนที่ต้องการควบคุมปริมาณแคลอรี่ไม่ให้เกินจากที่ร่างกายต้องการยังเป็นเรื่องยากในการคำนวนหาใน
ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้ งข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง และน้ำหนัก รวมไปถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่น อาหารที่รับประทาน 
กิจกรรมระหว่างวัน และการออกกำลังกาย เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเรื่อง
การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ใช้สามารถบันทึกและดูปริมาณแคลอรี่
ที่รับประทานว่าเกินความจำเป็นหรือไม่แบบย้อนหลังได้เพื่อวางแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Ionic Framework เพื่อให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส  ผลการประเมินต้นแบบในเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้แอปพลิเคชันจำนวน 30 คน สรุปได้ว่าการใช้
งานต้นแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ แต่ยังมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการใช้งานต้นแบบที่ผู้วิจัยจะนำไป
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  
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A Prototype of Application Provides Personalized Calorie Control Recommendation 
 

Natchanon Nuyjan1 Sarnsern Peti1  and Oraya Preechapanich2 
 

Abstract 
At present, mobile applications have played a greater role in people's daily lives than in the past. 

Because those applications have been developed to have the ability to work in a variety of ways and can 
meet the specific needs of the user group.  In addition, users can access resources easily and quickly. But 
for those who want to control the amount of calories not to exceed the required amount of the body. It is 
also difficult to calculate the right amount each day. Because the analysis of such data requires consideration 
of many factors including basic personal information such as gender, age, height and weight; daily behavioral 
factors such as food day activities and exercise, etc. Therefore, in this research, a prototype of the application 
to provide exercise recommendations that are appropriate for your calorie intake, was developed. It is taking 
into account the lifestyle of each individual.  This application will save time in researching or asking from 
experts. The users can also record and view the amount of calories eaten is more than necessary or not. In 
the next step, they can view how many calorie intakes retrospectively for a proper meal plan.  For the 
development of this prototype, we have used the Ionic Framework to provide services via smartphones on 
both Android and iOS operating systems.  The results of the initial prototype evaluation were conducted 
using questionnaires from 30 application trial participants. It was concluded that the use of the developed 
prototype is satisfied. But there are still some suggestions on how to use the prototype which the researcher 
will analyze in order to improve the prototype better in the future. 

 
Keywords :  Application, Recommendation, Personalized Calorie Control  
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บทนำ 
จากข้อมูลในระบบรายงาน Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของ

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใน พ.ศ. 2561-2562 ร้อยละ 8.3 และ 8.9 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนร้อยละภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วนของเด็กอายุ 6-14 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2557-2561 (ภาคเรียนที่ 1) ร้อยละ 9.7, 10.2, 
11.1, 11.1 และ 11.7 ตามลำดับ  จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 
กับครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า ความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อยละ 32.9 ส่วนในผู้หญิงความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
34.4 เป็นร้อยละ 41.8 และจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 และ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่าความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.9 เป็น ร้อยละ 35.4 ทั้งผู้ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.8 เป็น ร้อยละ 22.7 
และผู้หญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.4 เป็น ร้อยละ 34.3 ในช่วงอายุนี้พบความชุกของภาวะอ้วนในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  [1]  
นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีผู้
ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสถานศึกษา
พิจารณาหยุดการเรียนการสอนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ จึงอาจส่งผลให้
เด็กไทยและทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปริมาณที่มากขึ้น การรับประทาน
อาหารที ่ไม่หลากหลาย และพฤติกรรมเนือยนิ ่ง  [2, 3]  ซึ ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคอ้วน (Obesity) หรือภาวะน้ำหนักเกิน 
(Overweight) คือโรคที่มีไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน  โดย
โรคอ้วนจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรค
หลอดเลือดตีบ โรคข้อเข่าเสื่อม และประจำเดือนผิดปกติ  ทั้งนี้สาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
กล่าวคือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธุกรรม อายุ การเผาผลาญของร่างกาย มวลกระดูก ทำให้เกิดการสะสมของพลังงานและ
ไขมันได้ง่าย และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออก
กำลังกายอย่างเหมาะสม [4]  แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแล้วการควบคุมปริมาณแคลอรี่จากการรับประทานอาหารยังเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ  สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือผู้บริโภคไม่ทราบถึงปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหารแต่ละชนิดว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันก็แตกต่างกันไป จึงส่งผล
ให้การหาวิธีการในการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปในแต่ละวัน  และถึงแม้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะอำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการควบคุมปริมาณของแคลอรี่ให้พอดีกับที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ในแต่
ละวันหรือจะใช้วิธีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณ
แคลอรี่ที่ควรต้องกำจัดไปในแต่ละวัน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ควบคุมแคลอรี่ที่หลากหลาย ได้แก่  1) CalTracker [5]  เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกปริมาณแคลอรี่ที่เราบริโภคในแต่ละวัน 
เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยใช้ CalTracker ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณแคลอรี่ของอาหาร ช่วยเตือนสติทุกครั้งก่อนจะบริโภค และใช้บันทึกรายการอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ เพื่อ
ติดตามและควบคุมปริมาณการบริโภคให้อยู่เกณฑ์ที่เราต้องการในแต่ละวัน  2) 70KCAL - นับแคลอรี่ ลดน้ำหนัก [6] เป็นแอป
พลิเคชันที่ช่วยควบคุมและลดน้ำหนัก โดยใช้วิธีนับแคลอรี่ง่ายๆ แบ่งอาหารเป็นส่วน ส่วนละ 70 kcal นับแยกส่วนตามหลัก
โภชนาการหรือนับแบบจานเดียวโดยเลือกจากเมนูอาหารไทยกว่า 300 รายการ บันทึกประวัติน้ำหนักตัวและประวัติแคลอรี่
เป็นกราฟเพื่อติดตามความสำเร็จ สามารถดูประวัติอาหารที่บันทึกย้อนหลังและขอรับคำแนะนำทางโภชนาการจากทีมโภชน
บำบัดได้ และ 3) Calorie Counter & Diet Tracker [7] เป็นแอปพลิเคชันนับแคลอรี่ที่ มีฐานข้อมูลอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ง
นอกจากอาหารแล้วผู้ใช้ยังสามารถติดตามปริมาณน้ำที่บริโภคได้อีกด้วยเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ เป็นต้น  จากงานวิจัยที่กล่าว
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จากข้อมูลในระบบรายงาน Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของ

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใน พ.ศ. 2561-2562 ร้อยละ 8.3 และ 8.9 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนร้อยละภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วนของเด็กอายุ 6-14 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2557-2561 (ภาคเรียนที่ 1) ร้อยละ 9.7, 10.2, 
11.1, 11.1 และ 11.7 ตามลำดับ  จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 
กับครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่า ความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อยละ 32.9 ส่วนในผู้หญิงความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
34.4 เป็นร้อยละ 41.8 และจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 และ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 พบว่าความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.9 เป็น ร้อยละ 35.4 ทั้งผู้ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.8 เป็น ร้อยละ 22.7 
และผู้หญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.4 เป็น ร้อยละ 34.3 ในช่วงอายุนี้พบความชุกของภาวะอ้วนในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  [1]  
นอกจากนั้นแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีผู้
ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นท่ี ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสถานศึกษา
พิจารณาหยุดการเรียนการสอนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ จึงอาจส่งผลให้
เด็กไทยและทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปริมาณที่มากขึ้น การรับประทาน
อาหารที ่ไม่หลากหลาย และพฤติกรรมเนือยนิ ่ง  [2, 3]  ซึ ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคอ้วน (Obesity) หรือภาวะน้ำหนักเกิน 
(Overweight) คือโรคที่มีไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน  โดย
โรคอ้วนจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรค
หลอดเลือดตีบ โรคข้อเข่าเสื่อม และประจำเดือนผิดปกติ  ทั้งนี้สาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
กล่าวคือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธุกรรม อายุ การเผาผลาญของร่างกาย มวลกระดูก ทำให้เกิดการสะสมของพลังงานและ
ไขมันได้ง่าย และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออก
กำลังกายอย่างเหมาะสม [4]  แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแล้วการควบคุมปริมาณแคลอรี่จากการรับประทานอาหารยังเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ  สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือผู้บริโภคไม่ทราบถึงปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหารแต่ละชนิดว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันก็แตกต่างกันไป จึงส่งผล
ให้การหาวิธีการในการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปในแต่ละวัน  และถึงแม้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะอำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการควบคุมปริมาณของแคลอรี่ให้พอดีกับที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ในแต่
ละวันหรือจะใช้วิธีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณ
แคลอรี่ที่ควรต้องกำจัดไปในแต่ละวัน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ควบคุมแคลอรี่ที่หลากหลาย ได้แก่  1) CalTracker [5]  เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกปริมาณแคลอรี่ที่เราบริโภคในแต่ละวัน 
เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยใช้ CalTracker ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณแคลอรี่ของอาหาร ช่วยเตือนสติทุกครั้งก่อนจะบริโภค และใช้บันทึกรายการอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ เพื่อ
ติดตามและควบคุมปริมาณการบริโภคให้อยู่เกณฑ์ที่เราต้องการในแต่ละวัน  2) 70KCAL - นับแคลอรี่ ลดน้ำหนัก [6] เป็นแอป
พลิเคชันท่ีช่วยควบคุมและลดน้ำหนัก โดยใช้วิธีนับแคลอรี่ง่ายๆ แบ่งอาหารเป็นส่วน ส่วนละ 70 kcal นับแยกส่วนตามหลัก
โภชนาการหรือนับแบบจานเดียวโดยเลือกจากเมนูอาหารไทยกว่า 300 รายการ บันทึกประวัติน้ำหนักตัวและประวัติแคลอรี่
เป็นกราฟเพื่อติดตามความสำเร็จ สามารถดูประวัติอาหารที่บันทึกย้อนหลังและขอรับคำแนะนำทางโภชนาการจากทีมโภชน
บำบัดได้ และ 3) Calorie Counter & Diet Tracker [7] เป็นแอปพลิเคชันนับแคลอรี่ที่ มีฐานข้อมูลอาหารขนาดใหญ่ ซึ่ง
นอกจากอาหารแล้วผู้ใช้ยังสามารถติดตามปริมาณน้ำที่บริโภคได้อีกด้วยเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ เป็นต้น  จากงานวิจัยที่กล่าว

มาแล้วข้างต้นเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการคำนวณแคลอรี่ที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไป  โดยในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้มี
แนวความคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับการให้คำแนะนำแนวทางการออกกำลังกายตามข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยประมวลผลจากปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานและการใช้พลังงานจากการทำกิจกรรมต่าง  ๆ ในระหว่างวัน  
นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้ยังสามารถบันทึกและดูปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานว่าเกินความจำเป็นหรือไม่แบบย้อนหลังได้  เพื่อวาง
แผนการรับประทานอาหารในวันต่อ ๆ ไปให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น   

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
แคลอรี่  

แคลอรี่ (calorie) คือ หน่วยในการวัดพลังงาน ที่เรามักจะเห็นได้จากฉลากข้างกล่องบรรจุอาหารต่าง ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อ
บอกปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่ได้รับประทานเข้าไป เพราะร่างกายต้องการพลังงาน  โดย 1 แคลอรี่ก็คือปริมาณที่ทำให้น้ำ 1 
กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ส่วนพลังงานที่ใช้ในร่างกายหรือพลังงานที่ได้รับจากอาหารจะเรียกเป็น "กิโลแคลอรี่" 
(kcal) ซึ่งมีไว้เพื่อบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าอาหารที่รับประทานมีแคลอรี่เท่าไร เพื่อพิจารณาว่าควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิด
ใดให้ได้รับพลังงานเพียงพอในชีวิตประจำวัน [8] 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 

ดัชนีมวลกาย หรือตัวย่อว่า BMI มาจากคำเต็มว่า Body Mass Index คือค่าดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว 
(กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ซึ่งสามารถระบุได้ว่า ตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่อ้วนมากไปจนถึงผอม
เกินไป [9]  BMI มีสูตรการคำนวณ = ค่าของน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร ยกกำลัง 2 และ
แสดงในหน่วย กก./ม2 สูตรคำนวณนี้เหมาะสำหรับใช้ประเมินผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถแปลผลค่า BMI ได้ดังนี้ 
1) ค่า BMI < 18.5 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยหรือผอม  2) ค่า BMI 18.5 – 22.90 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  3) ค่า BMI 
23 – 24.90 แสดงถึงน้ำหนักเกิน  4) ค่า BMI 25 – 29.90 แสดงถึงโรคอ้วนระดับที่ 1 และ 5) ค่า BMI 30 ขึ้นไป แสดงถึงโรค
อ้วนระดับที่ 2  สำหรับการลดน้ำหนักสำหรับคนอ้วนคือ ต้องออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้อง
จำกัดอาหารให้มีแคลอรีต่ำควบคู่กันไปด้วย [10]  
อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน (BMR) 

อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน หรือตัวย่อว่า BMR มาจากคำเต็มว่า Basal Metabolic Rate คือ อัตราการความ
ต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวัน  ดังนั้นการคำนวณ BMR 
จะช่วยในการคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันได้ [11]  วิธีคำนวณ BMR โดยใช้สูตรของ Mifflin St. 
Jeor Equation เป็นการหาค่า Resting Energy Expenditure (REE) หรือพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายต้องการขณะพัก ซึ่งจะ
แบ่งเป็น 1) กรณีที่เป็นผู้ชาย BMR = 10 x น้ำหนัก(กก.) + 6.25 x ส่วนสูง(ซม.) – 5 x อายุ(ปี) + 5  และ 2) ในกรณีที่เป็น
ผู้หญิง BMR = 10 x น้ำหนัก(กก.) + 6.25 x ส่วนสูง(ซม.) – 5 x อายุ(ปี) – 161  [12]   
Ionic Framework  

Ionic Framework เป ็นเคร ื ่องม ือในการสร ้าง HTML , CSS และ JavaScript เพ ื ่อใช ้ในการสร ้าง Mobile 
Application ซึ่งสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่าย อีกทั้งมีการใช้ Command-line interface ( CLI ) เข้ามาช่วยในการจัดการ
ดูแลบริการต่าง ๆ ในการสร้างหน้า หรือ การติดตั้งให้ง่ายขึ้น สามารถสร้างครั้งเดียวเพื่อใช้งานได้หลายระบบปฏิบัติการ ซึ่งก็
จะใช้งานร่วมกับ Framework ตัวอื่น ๆ ด้วย คือ Angular และ Apache Condova ในตอนสุดท้ายเพื่อให้ทั้งแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการ [13] 
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Angular 
Angular คือ หนึ่งใน Front-end Framework ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย Google เพื่อนำมาใช้

ในการสร้างโปรเจคแบบ SPA (Single Page Application) นั่นคือแอปพลิเคชันมีเพียงเพจเดียวโดยที่ไคลแอนท์จะติดต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ด้วยการเรียก AJAX ไปที่ Restful API ของเซิร์ฟเวอร ์[14] 
Cordova Framework 

Cordova Framework เป็นแพลตฟอร์มที่รับหน้าที่สร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา HTML, CSS3 และ JS ความ
พิเศษของการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Cordova คือสามารถเขียนโค้ดแบบเดียวและสามารถบิวท์ (Build) เป็นแอปพลิเคชันได้
แทบทุกระบบปฏิบัติการ [15] 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน (Need Analysis) 

การพัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จะต้องมีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ  การใช้งานระบบจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบจะใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เพื่อเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลชนิดของอาหารและจำนวน
แคลอรี่ ข้อมูลการใช้พลังงานแคลอรี่ในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงข้อมูลการออกกำลังกายโดยแบ่งตามประเภท เช่น การออก
กำลังกายในร่ม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง ลงฐานข้อมูล นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มเมนูอาหาร หรือข้อมูล
กิจกรรม ที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูลมาก่อน ผู้ดูแลระบบจะต้องปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลเมนูอาหารหรือกิจกรรมนั้นในระบบ
ให้ครบถ้วนด้วยเพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลปริมาณแคลอรี่ได้อย่างถูกต้อง  และ 2) ผู้ใช้ทั่วไป จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะรองรับทั้งบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลลงในแอป
พลิเคชัน ประกอบด้วย น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ และกิจกรรมการออกกำลังกายที่สนใจ  จากนั้นในแต่ละวันผู้ใช้สามารถเพิ่ม/
ลบ/แก้ไข เมนูอาหารที่รับประทาน และข้อมูลกิจกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน (ในกรณีที่ไม่มีเมนูอาหาร หรือข้อมูลกิจกรรม
ที่ต้องการในระบบ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อกรอกชื่อเมนูอาหาร หรือกิจกรรมที่ต้องหารเข้าไปในระบบ ) รวมไป
ถึงบันทึกผลการออกกำลังกายตามคำแนะนำของระบบ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเรียกดูผลสรุปการควบคุมปริมาณแคลอรี่
ส่วนบุคคลได้ทั้ง แบบรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน  โดยระบบจะสามารถคำนวณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทาน กับการใช้
พลังงานในแต่ละวันว่าสมดุลหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่ระบบคำนวณแคลอรี่ของอาหารที่บริโภคแล้วเกินความต้องการของร่างกาย 
ระบบจะประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายเพิ่มเติมตามกิจกรรมที่ผู้ใช้สนใจ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 

การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้ใช้ภาษา UML 
(Unified Modeling Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้แสดงกระบวนการทำงานของระบบ ดงัรูปที่ 1 Use Case Diagram 

 

 
รูปที่ 1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล 
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Angular 
Angular คือ หนึ่งใน Front-end Framework ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย Google เพื่อนำมาใช้

ในการสร้างโปรเจคแบบ SPA (Single Page Application) นั่นคือแอปพลิเคชันมีเพียงเพจเดียวโดยที่ไคลแอนท์จะติดต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ด้วยการเรียก AJAX ไปที่ Restful API ของเซิร์ฟเวอร ์[14] 
Cordova Framework 

Cordova Framework เป็นแพลตฟอร์มที่รับหน้าที่สร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา HTML, CSS3 และ JS ความ
พิเศษของการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Cordova คือสามารถเขียนโค้ดแบบเดียวและสามารถบิวท์ (Build) เป็นแอปพลิเคชันได้
แทบทุกระบบปฏิบัติการ [15] 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน (Need Analysis) 

การพัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จะต้องมีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ  การใช้งานระบบจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบจะใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เพื่อเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลชนิดของอาหารและจำนวน
แคลอรี่ ข้อมูลการใช้พลังงานแคลอรี่ในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงข้อมูลการออกกำลังกายโดยแบ่งตามประเภท เช่น การออก
กำลังกายในร่ม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง ลงฐานข้อมูล นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มเมนูอาหาร หรือข้อมูล
กิจกรรม ที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูลมาก่อน ผู้ดูแลระบบจะต้องปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลเมนูอาหารหรือกิจกรรมนั้นในระบบ
ให้ครบถ้วนด้วยเพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลปริมาณแคลอรี่ได้อย่างถูกต้อง  และ 2) ผู้ใช้ทั่วไป จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะรองรับทั้งบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลลงในแอป
พลิเคชัน ประกอบด้วย น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ และกิจกรรมการออกกำลังกายที่สนใจ  จากนั้นในแต่ละวันผู้ใช้สามารถเพิ่ม/
ลบ/แก้ไข เมนูอาหารที่รับประทาน และข้อมูลกิจกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน (ในกรณีที่ไม่มีเมนูอาหาร หรือข้อมูลกิจกรรม
ที่ต้องการในระบบ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อกรอกชื่อเมนูอาหาร หรือกิจกรรมที่ต้องหารเข้าไปในระบบ ) รวมไป
ถึงบันทึกผลการออกกำลังกายตามคำแนะนำของระบบ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเรียกดูผลสรุปการควบคุมปริมาณแคลอรี่
ส่วนบุคคลได้ทั้ง แบบรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน  โดยระบบจะสามารถคำนวณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทาน กับการใช้
พลังงานในแต่ละวันว่าสมดุลหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่ระบบคำนวณแคลอรี่ของอาหารที่บริโภคแล้วเกินความต้องการของร่างกาย 
ระบบจะประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายเพิ่มเติมตามกิจกรรมที่ผู้ใช้สนใจ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 

การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้ใช้ภาษา UML 
(Unified Modeling Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้แสดงกระบวนการทำงานของระบบ ดงัรูปที่ 1 Use Case Diagram 

 

 
รูปที่ 1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล 

การพัฒนาต้นแบบ (Prototype Development) 
จากผลการวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของแอปพลิเคชันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้ 

Ionic Framework , HTML5 , Node.js และภาษาPHP เป็นภาษาสำหรับการพัฒนาระบบ และนํา MySQL มาใช้ในการ
จัดการกับฐานข้อมูล โดยมีตัวอย่างหน้าจอการใช้งานของผู้เรียนดังนี้ หน้าจอการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันให้
คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล (รูปที่ 2),  หน้าจอบันทึกไลฟ์สไตล์ในการออกกำลังกาย (รูปที่ 3),  หน้าจอหลักใน
การใช้งานประจำวัน โดยส่วนบนของหน้าจอจะเป็นข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ผลที ่ได้จากการคำนวณค่า BMI และ BMR 
ตามลำดับ ถัดมาจะเป็นปุ่มเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกการบันทึกข้อมูลประจำวัน  ทั้งในส่วนของอาหารที่รับประทานและกิจกรรมท่ี
ทำในแต่ละวัน สำหรับให้ระบบใช้ประมวลผลคำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนที่เกินความ
ต้องการ (รูปที่ 4),  หน้าจอบันทึกรายการอาหารประจำวัน (รูปที่ 5),  หน้าจอบันทึกรายการกิจกรรมที่ทำระหว่างวัน (รูปที่ 6),  
หน้าจอสรุปแคลอรี่รวมโดยแสดงค่า BMR ของผู้ใช้แต่ละคน ปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากอาหาร กิจกรรมที่ทำ และการออกกำลัง
กายในวันนั้น ๆ รวมทั้งกราฟเปรียบเทียบสัดส่วนของพลังงานที่ได้รับและที่ใช้ไปทั้งหมด (รูปที่ 7),  หน้าจอคำแนะนำในการ
ออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้สัดส่วนของการใช้พลังงานจากกราฟในรูปที่ 7 มีความสมดุล (รูปที่ 8)  และหน้าจอสรุปผลการ
ใช้พลังงานในช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการโดยจะแสดงผลในรูปของกราฟแท่ง (รูปที่ 9) 

    

รูปที่ 2 การลงทะเบียน 
เข้าใช้งาน 

รูปที่ 3 การบันทึกไลฟ์สไตล์
การออกกำลังกาย 

รูปที่ 4 หน้าจอหลัก 
ในการใช้งานประจำวัน 

รูปที่ 5 หน้าจอบันทึก 
รายการอาหารประจำวัน 

    

รูปที่ 8 การบันทึกรายการ
กิจกรรมที่ทำระหว่างวัน 

รูปที่ 7 หน้าจอสรุปแคลอรี่
และกราฟประจำวัน 

รูปที่ 8 หน้าจอคำแนะนำการ
ออกกำลังกายที่เหมาะสม 

รูปที่ 9 หน้าจอสรุปผลตาม 
ช่วงระยะเวลาที่กำหนด 

  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1446

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลการใช้งานต้นแบบเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 30 คน 
โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับจากระดับน้อยที่สุดไปหาระดับมากที่สุด มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน
ตามลำดับ  ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ในการสรุปผลคะแนนจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Mean S.D. 
1. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 4.39 0.59 
2. ความถูกต้องของระบบ 4.43 0.55 
3. ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน 4.27 0.59 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.23 0.56 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบพบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก จากข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมพบว่า ประเด็นหลักที่ผู้ใช้คิดว่าระบบยังคงใช้งานยากในระดับหนึ่ง เนื่องจากในกรณีที่รายการอาหารหรือกิจกรรมที่ทำ
ในระหว่างวันที่มีในลิสต์ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้จะต้องบันทึกรายการนั้นเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้เพ่ิม
รายการอาหาร/กิจกรรมและปริมาณแคลอรี่ลงไปในฐานข้อมูล จากนั้นต้นแบบจึงจะสามารถคำนวณปริมาณแคลอรี่ต่อวันได้
ครบถ้วนและประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้  นอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นเรื่องการกำหนด
ปริมาณส่วนผสมบางอย่างที่จะทำให้แคลอรี่ในอาหารประเภทเดียวกันมีปริมาณแคลอรี่ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งผู้วิจัยจะนำผล
สะท้อนกลับเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต 

สรุปผลการวิจยั 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคลโดยใช้ Ionic 

Framework , HTML5 , Node.js และภาษาPHP เป็นภาษาสำหรับการพัฒนาระบบ และนํา MySQL มาใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการออกกำลังกายตามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย น้ำหนัก 
ส่วนสูง อายุ เพศ และกิจกรรมการออกกำลังกายที่สนใจ  โดยในแต่ละวันผู้ใช้สามารถบันทึกรายการอาหารที่รับประทานและ
ข้อมูลกิจกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน ระบบจะสามารถคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ผู้ใช้ได้รับเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานใน
แต่ละวันว่าสมดุลหรือไม่เมื่อพิจารณาจากค่า BMI และ BMR ของผู้ใช้ ซึ่งในกรณีที่ระบบคำนวณแคลอรี่ของอาหารที่บริโภค
แล้วพบว่าเกินความต้องการของร่างกาย ระบบจะประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเรื่องระยะเวลาในการออกกำลังกายเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมที่ผู้ใช้สนใจ นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการใช้พลังงานย้อนหลัง รวมไปถึงปริมาณแคลอรี่ที่รับประทาน
ว่าเกินความจำเป็นหรือไม่แบบย้อนหลังได้เพื่อวางแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงสาธารณสุข. (2562). “แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566”. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลการใช้งานต้นแบบเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 30 คน 
โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับจากระดับน้อยที่สุดไปหาระดับมากที่สุด มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน
ตามลำดับ  ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ในการสรุปผลคะแนนจากแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

Mean S.D. 
1. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 4.39 0.59 
2. ความถูกต้องของระบบ 4.43 0.55 
3. ความสอดคล้องของระบบกับความต้องการใช้งาน 4.27 0.59 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.23 0.56 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบพบว่า ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก จากข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมพบว่า ประเด็นหลักที่ผู้ใช้คิดว่าระบบยังคงใช้งานยากในระดับหนึ่ง เนื่องจากในกรณีที่รายการอาหารหรือกิจกรรมที่ทำ
ในระหว่างวันที่มีในลิสต์ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้จะต้องบันทึกรายการนั้นเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้เพ่ิม
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ครบถ้วนและประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้  นอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นเรื่องการกำหนด
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ต้นแบบของเว็บแอปพลเิคชนัเพื่อการวิเคราะหส์ารสนเทศการใชง้านอินเทอร์เน็ต  
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

 
ฐิติรัตน์  ซื่อสัตย์1 กมลรัตน์ คำทอง1 อรยา ปรีชาพานิช2 และ นิพัทธุ์ อินทอง3 

 
บทคัดย่อ 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านวิชาการ และอื่น ๆ สำหรับให้บริการแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยระบบ
สารสนเทศส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและลดความ
ยุ่งยากในการขอรับบริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์และความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ก็ได้พัฒนาเพื่อให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นกัน จึงพบว่าปริมาณการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อการแสวงหาความรู้ทาง
วิชาการอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้ และการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการอาจเป็นภัยคุกคามซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หลักการ 
Responsive Web Design ซึ่งการพัฒนาต้นแบบจะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นและการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อทำการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  จากผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ
ในเบื้องต้นพบว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงการทำงานของต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำเสนอไว้แล้วในส่วนของการสรุปผลการวิจัย 
 
คำสำคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะหส์ารสนเทศ การใช้งานอินเทอร์เน็ต  
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สารสนเทศส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและลดความ
ยุ่งยากในการขอรับบริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์และความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ก็ได้พฒันาเพื่อให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นกัน จึงพบว่าปริมาณการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อการแสวงหาความรู้ทาง
วิชาการอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้ และการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการอาจเป็นภัยคุกคามซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตน้แบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หลักการ 
Responsive Web Design ซึ่งการพัฒนาต้นแบบจะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นและการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อทำการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  จากผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ
ในเบื้องต้นพบว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงการทำงานของต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำเสนอไว้แล้วในส่วนของการสรุปผลการวิจัย 
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Abstract 

Thaksin University has developed a computer network and information system, both in teaching, 
research, academic and others, for providing services to students, personnel, faculty members, 
administrators, and the general public who are interested.  Most information systems will be developed to 
be able to use via the Internet to provide access at all times and to reduce the hassle of obtaining various 
services.  But at the same time, social media and various forms of entertainment has developed to provide 
services through the Internet as well.  Therefore, it was found that the amount of internet access within the 
university was not for academic pursuits as the university has set its main goal. Misuse of the Service's 
primary purpose may be a threat that may result in damage to computer networks and services.  Therefore, 
the researcher has an idea to develop a prototype of web applications for information analysis and 
presentation about information on internet usage of Thaksin University using the principles of Responsive 
Web Design.  The prototype development will analyze the structure of computer traffic data collection from 
Log Server.  Both in terms of providing information about the origin and destination events that occur and 
misuse to analyze internet usage according to specified conditions. Then the results are stored in the 
database and present useful information to the network administrators.  From the results of the preliminary 
evaluation of the prototype usability, the developed web application was satisfying. But there are still parts 
that need to improve the functionality of the prototype which the researcher has already presented in the 
summary of research results. 
 
Keywords :  Responsive Web Application, Analyzing Information, Internet Usage  
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีภารกิจด้านงานบริการที ่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยใช้
สารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร  โดยมีพันธกิจหลักที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  และให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม [1]  ซึ่งที่ผ่านมาสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หลักของมหาวิทยาลัยสำหรับให้บริการแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ และอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจึงเป็นบริการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน 
และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของนิสิต บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงถึงกันไปทั่วโลกอย่างไร้
ขีดจำกัด สื่อสังคมหรือมีเดียต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันและกันในลักษณะ
เรียลไทม์ (Real-time) ดังนั ้นผู ้ใช้งานในมหาวิทยาลัยจึงมีทางเลือกมากขึ้น และที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้งานได้เลือกใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงหรือสื่ออื่น ๆ มากกว่าที่จะใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผิดวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการหรือ
อาจเป็นภัยคุกคามของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการต่าง ๆ  ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ พ.ศ. 2564  [2] ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้น
ทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นหากได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ก็จะช่วย
สนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบสามารถเฝ้าระวังและรับทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถวางแผน
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันได้มีหลายองค์กรได้ทำการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้แก่  1) การบริหารจัดการการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทซีเอสจี
โซลูชั่น จำกัด [3] เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถกำหนดช่วงเวลาและแบนด์วิธด์ในการเข้าใช้งาน รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน และบันทึก Log File ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ได้  2) ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์และแจ้งเตือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [4] โดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โดยนำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ มีอยู่ในระบบมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมือ่ระบบสามารถตรวจสอบภัยคุกคามได้ทันท่วงทีก็จะทำให้ลดจำนวนภัยคุกคามได้  3) ระบบควบคุม
และจัดการปริมาณการส่งข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมวิชาการเกษตร [5] เป็นการควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลหรือพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง ระบบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  จากงานวิจัย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นและการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์  เพื ่อทำการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามเงื ่อนไขที่กำหนด และนำผลท่ีได้ไปจัดเก็บไว้ใน
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีภารกิจด้านงานบริการที ่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยใช้
สารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร  โดยมีพันธกิจหลักที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  และให้บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม [1]  ซึ่งที่ผ่านมาสำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หลักของมหาวิทยาลัยสำหรับให้บริการแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ และอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจึงเป็นบริการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน 
และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของนิสิต บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงถึงกันไปทั่วโลกอย่างไร้
ขีดจำกัด สื่อสังคมหรือมีเดียต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันและกันในลักษณะ
เรียลไทม์ (Real-time) ดังนั ้นผู ้ใช้งานในมหาวิทยาลัยจึงมีทางเลือกมากขึ้น และที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้งานได้เลือกใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงหรือสื่ออื่น ๆ มากกว่าที่จะใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผิดวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการหรือ
อาจเป็นภัยคุกคามของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการต่าง ๆ  ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ พ.ศ. 2564  [2] ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้น
ทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นหากได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ก็จะช่วย
สนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบสามารถเฝ้าระวังและรบัทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถวางแผน
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันได้มีหลายองค์กรได้ทำการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้แก่  1) การบริหารจัดการการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทซีเอสจี
โซลูชั่น จำกัด [3] เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถกำหนดช่วงเวลาและแบนด์วิธด์ในการเข้าใช้งาน รวมถึงสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน และบันทึก Log File ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ได้  2) ระบบตรวจสอบ
ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์และแจ้งเตือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [4] โดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โดยนำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ มีอยู่ในระบบมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมือ่ระบบสามารถตรวจสอบภัยคุกคามได้ทันท่วงทีก็จะทำให้ลดจำนวนภัยคุกคามได้  3) ระบบควบคุม
และจัดการปริมาณการส่งข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมวิชาการเกษตร [5] เป็นการควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลหรือพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง ระบบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  จากงานวิจัย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตน้แบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นและการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์  เพื ่อทำการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามเงื ่อนไขที่กำหนด และนำผลท่ีได้ไปจัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลเครือข่ายในการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้ข้อมูล
สถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับบริบทในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจะใช้หลักการ Responsive Web Design ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น [6] 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) คือ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทุกการเชื่อมต่อของทุก ๆ 
อุปกรณ์ของผู้รับบริการอินเทอร์เน็ตเป็น Log File เช่น ชนิดของบริการที่ใช้งาน, วันและเวลาที่ใช้งาน, เว็บไซต์ปลายทาง, การ
รับส่งอีเมล รวมถึงที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารใด ๆ  ทั้งนี้การเก็บ Log File ข้อมูล
คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อเกิดคดีความหรือการกระทำผิด  โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(DES) ได้ระบุวิธีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งกรณีทัว่ไปจะไม่น้อยกว่า 90 
วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ [7] 
Kiwi Syslog Server 

Kiwi Syslog Server เป็นโปรแกรมยูทิลิตี้ที่ทำงานแบบรวมศูนย์จากส่วนกลางสำหรับตรวจสอบข้อความ Syslog, ดกั
จับ SNMP และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ และเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ว่ามี
ปัญหาเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ หรือไม่ [8] 
Xampp   

Xampp เป็นโปรแกรม Apache Web Server ไว้จำลอง Web Server สำหรับใช้ในการทดสอบสคริปต์หรือเว็บไซต์
ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งในส่วน
ของการติดตั้งและใช้งาน  โปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับภาษา PHP สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล MySQL, 
Apache ที่จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyAdmin  โดยโปรแกรม Xampp 
สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac OS X และ Solaris [9] 
Bootstrap 

Bootstrap คือ Frontend Framework ที ่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนาเว็บที่รองรับทุก 
Smart Device หรือ เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First นั่นคือ Bootstrap ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเน้นที่การปรับรูปแบบมือถือเป็นอันดับแรก [10] 

การดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ รวมไปถึงการพัฒนาและการทดสอบต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่จะทำการรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และนำผลที่ได้ทำการเก็บลงไปในฐานข้อมูลที่
ออกแบบไว้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนำเสนอสารสนเทศใน
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รูปแบบของ Dashboard และรายงาน  ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1) แสดงถึงโครงสร้างระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในภาพรวม โดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ เช่น คำสั่ง
ในการหาชุดข้อมูลโดยค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงตรวจสอบและวิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
ไว้ โดยเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจะทำการแสดงผลบนโปรแกรม Kiwi Syslog Server รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ Dashboard รวมทั้งรายงานที่
ประกอบด้วยแผนภูมิเปรียบเทียบและตารางแสดงข้อมูลสถิติ  
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบโดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก ดังนี้คือ ส่วนที่1 จะเป็นการนำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Real-Time  
มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาถึงการเข้าใช้งานในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย  ในลักษณะท่ีมีการใส่ชื่อผู้ใช้ และ
รหสัผ่านในการยืนยันตัวตนและการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภาพที่ 2)  ในส่วนที่ 2 จะเป็นการนำผลการดำเนินการใน
ส่วนที่ 1 มาเพิ่มความสามารถของระบบโดยมีการบริหารจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยนำข้อมูลมานำเสนอผ่านหน้าจอเพื่อให้
ผู้ดูแลเครือข่ายตรวจสอบสถานะการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแบบ Real-Time  รวมถึงหน้าจอการจัดทำรายงาน 
นอกจากนั้นแล้วผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดเงื่อนไขของการเข้าใช้งานที่ผิดประสงค์ ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบทราบถึงสาเหตุ และลดปัญหาการเข้าใช้งานที่ผิดประสงค์และลดผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้  ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ภาษา UML ในลักษณะของแผนภาพ Use Case Diagram 
เพื่อแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ภาพที่ 3)  โดยมีผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้
หลักที่สามารถดำเนินการได้ทุกฟังก์ชัน ประกอบด้วย 1) ฟังก์ชัน Log Analyzer ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องติดตั้ง Syslog จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีการกำหนดค่า Configuration ของระบบ และในขั้นตอนต่อมา Router จะส่ง Log การใช้
งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่อง Log Server ซึ่งจะสามารถแสดงเหตุการณ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ 
Real-Time ผ่านโปรแกรม Kiwi Syslog Server  โดยที่ Log Server จะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
ด้วย  2) ฟังก์ชัน View Internet Log Data สำหรับให้ผู ้ด ูแลระบบเรียกดูรายละเอียดข้อมูล Log ของการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการดผู่านโปรแกรม Kiwi Syslog Server หรือจะเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  
และ 3) ฟังก์ชัน View Internet Log Reports  สำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่แสดงรายงานเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยฟังก์ชันสุดท้ายนี้ผู้บริหารจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซตน์ีไ้ด้เช่นเดียวกัน 
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รูปแบบของ Dashboard และรายงาน  ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1) แสดงถึงโครงสร้างระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในภาพรวม โดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ เช่น คำสั่ง
ในการหาชุดข้อมูลโดยค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงตรวจสอบและวิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
ไว้ โดยเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจะทำการแสดงผลบนโปรแกรม Kiwi Syslog Server รวมถึงนำข้อมูลที่ได้มาอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ Dashboard รวมทั้งรายงานที่
ประกอบด้วยแผนภูมิเปรียบเทียบและตารางแสดงข้อมูลสถิติ  
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบโดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก ดังนี้คือ ส่วนที่1 จะเป็นการนำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Real-Time  
มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาถึงการเข้าใช้งานในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย  ในลักษณะที่มีการใส่ชื่อผู้ใช้ และ
รหสัผ่านในการยืนยันตัวตนและการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภาพที่ 2)  ในส่วนที่ 2 จะเป็นการนำผลการดำเนินการใน
ส่วนที่ 1 มาเพิ่มความสามารถของระบบโดยมีการบริหารจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยนำข้อมูลมานำเสนอผ่านหน้าจอเพื่อให้
ผู้ดูแลเครือข่ายตรวจสอบสถานะการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแบบ Real-Time  รวมถึงหน้าจอการจัดทำรายงาน 
นอกจากนั้นแล้วผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดเงื่อนไขของการเข้าใช้งานที่ผิดประสงค์ ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบทราบถึงสาเหตุ และลดปัญหาการเข้าใช้งานที่ผิดประสงค์และลดผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้  ซึ่งในส่วนน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ภาษา UML ในลักษณะของแผนภาพ Use Case Diagram 
เพื่อแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานของระบบ (ภาพที่ 3)  โดยมีผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ใช้
หลักที่สามารถดำเนินการได้ทุกฟังก์ชัน ประกอบด้วย 1) ฟังก์ชัน Log Analyzer ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องติดตั้ง Syslog จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีการกำหนดค่า Configuration ของระบบ และในขั้นตอนต่อมา Router จะส่ง Log การใช้
งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่อง Log Server ซึ่งจะสามารถแสดงเหตุการณ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ 
Real-Time ผ่านโปรแกรม Kiwi Syslog Server  โดยที่ Log Server จะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
ด้วย  2) ฟังก์ชัน View Internet Log Data สำหรับให้ผู ้ด ูแลระบบเรียกดูรายละเอียดข้อมูล Log ของการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยวิธีการดผู่านโปรแกรม Kiwi Syslog Server หรือจะเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  
และ 3) ฟังก์ชัน View Internet Log Reports  สำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่แสดงรายงานเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยฟังก์ชันสุดท้ายนี้ผู้บริหารจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซตน์ีไ้ด้เช่นเดียวกัน 

 
ที่มา: https://www.corecasys.com/tech/read.asp?no=374  
ภาพที ่2 การส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป  ภาพที ่3 แผนภาพ Use Case Diagram 

การพัฒนาและทดสอบต้นแบบ 
จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Bootstrap Framework เพื่อนำเสนอ

สารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลจากฐานข้อมูล Syslog Server ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้  และจัดรูปแบบการแสดงผล
เป็นกราฟความถี่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟวงกลม กราฟภูมิแท่ง และกราฟเส้น พร้อมท้ังแสดงข้อมูลที่ได้ในรูปแบบตาราง ที่
มีการแบ่งหน้า (Paging) ตามจำนวนข้อมูลทั้งหมด และมีการจัดลำดับการแสดงข้อมูล (Ranking) ตามความต้องการของผู้ใช้ 
โดยใช้หลักการ Responsive Web Design ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอ
ขนาดต่าง ๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน  

  
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดง Dashboard ภาพที่ 5 หน้าจอเมนรูายงานการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

  
ภาพที่ 6 การกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูล ภาพที่ 7 การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกตาม Service  

โดยมีตัวอย่างหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชันดังนี้ หน้าจอแสดง Dashboard (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลใน
มุมมองต่าง ๆ ไว้ภายในหน้าจอเดียวเพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูได้ง่ายและใช้เวลาในการตีความสั้น ๆ สำหรับการติดตามเรื่องที่
สำคัญ ที่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา [11] โดยเนื้อหาหลักที่นำเสนอจะอยู่ในรูปแบบกราฟสำหรับ
แสดงการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่เดือน การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท และเปรียบเทียบการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตระหว่าง Wireless กับ Wired  ถัดมาเป็นหน้าจอแสดงเมนูรายงานการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (ภาพที่ 5) ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกเพื่อเข้าไปสู่หน้าจอการกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน (ภาพ
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ที่ 6)  จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในหน้าจอถัดไป ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอรายงานการ
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกตาม Service โดยแสดงเป็นกราฟวงกลมและตารางข้อมูล (ภาพที่ 7)  เมื่อพัฒนาต้นแบบตามที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ทดสอบความถูกต้องของต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล
ส่วนบุคคล ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล  นอกจากนี้ยังได้ทดสอบต้นแบบโดยใช้สภาพแวดล้อม
ที่เหมือนกับกลุ่มของผู้ใช้หลัก ทั้งลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลท่ีรองรับ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ก่อนที่
จะต้นแบบนี้ไปทำการประเมินผลการใช้งานกับสำนักคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยทักษิณในลำดับถัดไป 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

การประเมินการใช้งานต้นแบบในเบื้องต้นโดยผู้ใช้งานของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 15 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ผู้ดูแลระบบ 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 12 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท 
(Likert) และแบ่งการประเมินผลเป็น 5 ด้าน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ด้านความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน (เรียกดูข้อมูลการใช้งานแบบปจัจุบันและย้อนหลังได้, 
ตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ทันท่วงที, รับทราบถึงเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นได้, ตรวจสอบการ
เข้าใช้งานที่ผิดประสงค์ได้) 

4.11 0.52 

ด้านหน้าทีข่องระบบ (สามารถทำงานแบบ Real-Time และแบบ Online) 4.33 0.58 
ด้านการใช้งานและแสดงผล (การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นลำดับขั้นตอนทีช่ัดเจน) 4.27 0.59 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งาน และความสามารถ
ในการตรวจสอบเมื่อเกิดการกระทำผิดกฎหมายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์) 

3.90 0.66 

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (สามารถนําข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสารสนเทศที่ไดส้ามารถนำไปปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตได้ตอ่ไปในอนาคต) 

4.03 0.45 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการ
ประเมินผลพบว่า ต้นแบบสามารถแยกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตาม Activity ที่เกิดขึ้นที่เครื่องลูกข่ายและส่งมายัง
เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่ติดต้ังระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Server Log) เพื ่อสร้าง Query สำหรับ
ประมวลผลข้อมูลและค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถส่งออกข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ในรูปแบบไฟล์ .txt  นอกจากนั้นแล้วต้นแบบยังสามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบของ Dashboard และ
รายงานประเภทต่าง ๆ  แต่ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นก็ยังพบปัญหาในการประมวลผลข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ไม่มีการ
ติดตั้ง Syslog จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือมีการกำหนดค่า Configuration ผิดพลาดก็จะทำให้ระบบไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นแล้วปัญหาของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นั้นแต่ละ Activity ที่ทำการ
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้มีการจัดเก็บข้อมูลจจราจรคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย จึงต้องมีการศึกษารูปแบบเพื่อ
กำหนดเงื่อนไข รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลในกรณีที่มาจากหลากหลายแหล่ง  หากไม่ได้ศึกษาหรือทำความ
เข้าใจก็จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ Activity นั้น ๆ ทำให้ความสามารถของต้นแบบที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นแล้วปริมาณการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลและการตอบสนองของแอปพลิเคชัน
เพื่อประมวลผลค่อนข้างล่าช้า รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางของมหาวิทยาลัยที่มี
ระบบอื่นประมวลผลอยู่ด้วยตลอดเวลา ทำใหก้ารทำงานจะต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับระบบอื่น ๆ 
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ที่ 6)  จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในหน้าจอถัดไป ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอรายงานการ
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกตาม Service โดยแสดงเป็นกราฟวงกลมและตารางข้อมูล (ภาพที่ 7)  เมื่อพัฒนาต้นแบบตามที่ได้
วเิคราะห์และออกแบบไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ทดสอบความถูกต้องของต้นแบบ ไมว่า่จะเป็นเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล
ส่วนบุคคล ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล  นอกจากนี้ยังได้ทดสอบต้นแบบโดยใช้สภาพแวดล้อม
ที่เหมือนกับกลุ่มของผู้ใช้หลัก ทั้งลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลท่ีรองรับ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ก่อนที่
จะต้นแบบนี้ไปทำการประเมินผลการใช้งานกับสำนักคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยทักษิณในลำดับถัดไป 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

การประเมินการใช้งานต้นแบบในเบื้องต้นโดยผู้ใช้งานของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 15 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ผู้ดูแลระบบ 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 12 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท 
(Likert) และแบ่งการประเมินผลเป็น 5 ดา้น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ 

รายการประเมิน Mean S.D. 
ด้านความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน (เรียกดูข้อมูลการใช้งานแบบปจัจุบันและย้อนหลังได้, 
ตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ทันท่วงที, รับทราบถึงเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นได้, ตรวจสอบการ
เข้าใช้งานที่ผิดประสงค์ได้) 

4.11 0.52 

ด้านหน้าทีข่องระบบ (สามารถทำงานแบบ Real-Time และแบบ Online) 4.33 0.58 
ด้านการใช้งานและแสดงผล (การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นลำดับขั้นตอนทีช่ดัเจน) 4.27 0.59 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งาน และความสามารถ
ในการตรวจสอบเมื่อเกิดการกระทำผิดกฎหมายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์) 

3.90 0.66 

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (สามารถนําข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสารสนเทศที่ไดส้ามารถนำไปปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตได้ตอ่ไปในอนาคต) 

4.03 0.45 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการ
ประเมินผลพบว่า ต้นแบบสามารถแยกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตาม Activity ที่เกิดขึ้นที่เครื่องลูกข่ายและส่งมายัง
เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Server Log) เพื ่อสร้าง Query สำหรับ
ประมวลผลข้อมูลและค้นหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถส่งออกข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ในรูปแบบไฟล์ .txt  นอกจากนั้นแล้วต้นแบบยังสามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบของ Dashboard และ
รายงานประเภทต่าง ๆ  แต่ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นก็ยังพบปัญหาในการประมวลผลข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ไม่มีการ
ติดตั้ง Syslog จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือมีการกำหนดค่า Configuration ผิดพลาดก็จะทำให้ระบบไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นแล้วปัญหาของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์นั้นแต่ละ Activity ที่ทำการ
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้มีการจัดเก็บข้อมูลจจราจรคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย จึงต้องมีการศึกษารูปแบบเพื่อ
กำหนดเงื่อนไข รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลในกรณีที่มาจากหลากหลายแหล่ง  หากไม่ได้ศึกษาหรือทำความ
เข้าใจก็จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ Activity นั้น ๆ ทำให้ความสามารถของต้นแบบที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นแล้วปริมาณการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลและการตอบสนองของแอปพลิเคชัน
เพื่อประมวลผลค่อนข้างล่าช้า รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางของมหาวิทยาลัยที่มี
ระบบอื่นประมวลผลอยูด่ว้ยตลอดเวลา ทำใหก้ารทำงานจะต้องใช้ความระมัดระวังขัน้สูงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับระบบอื่น ๆ 

สรุปผลการวิจยั 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หลักการ Responsive Web Design ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแล
เครือข่ายในการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และใช้ข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ และนำข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) มาทำการวิเคราะห์การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด  จากการประเมินการใช้งานต้นแบบในเบื้องต้นผู้วิจัยได้มีแนวคิดว่า ต้นแบบควรมีการ
ประยุกต์ Big Data Analytics มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและมีปริมาณ
ค่อนข้างมากในแต่ละวัน เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลและหาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ก็จะ
ช่วยให้การวิเคราะห์สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การตรวจหาความผิดปกติ หรือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน โดยการใช้งานอยู่ในรูปแบบเว็บ   
แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย PHP HTML5 CSS JavaScript ร่วมกับ Bootstrap 4 และใช้ 
MariaDB ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษา โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ข้อมูลการทำ
โครงงานของนักศึกษา บันทึกการนัดหมาย ตรวจสอบตารางการนัดหมาย อัพเดทสถานะการนัดหมาย เช่น ยืนยัน ยกเลิก 
เลื่อนนัด บันทึกการเข้าพบของนักศึกษา และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบบสามารถเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการนัดหมายระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนักศึกษาในความดูแล และอาจารย์ประจำวิชา
สามารถติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาโครงงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมช่วยให้
นักศึกษาสามารถดำเนินโครงงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้ใช้ 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32 
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A Project Appointment Management System 
 

    Daniyan Prommoon1, Khwanthip Phuwadonrangsan2, Pattana Wannawiali3 Kritwara Rattanaopas4,  
and Dinat Lamsub 5* 

Abstract 
This research aims to develop a project appointment management system which comes in the 

form of a web application. The technology used in the development process includes PHP, HTML5, CSS, 
JavaScript combination with Bootstrap 4 and MariaDB as its database management system. Users of the 
system is divided into 4 different roles: admin, course teacher, project advisor and student. The 
application can manage student data, project advisor data, student project data, appointment record, 
check the appointment schedule, update appointment status such as confirmation cancellation 
postponement,  student attendance record and can check the history of visiting teachers. This application 
can increase the convenience of making appointments between the project advisor and the students, 
course teacher can follow up with the advisors of project students quickly and thoroughly. This is an 
additional factor that allows students to complete the project within the specified time. The evaluation 
of the system has shown a good overall satisfaction level with a score of 4.32. 
 

Keywords : Student Project, Web Application, Management System   
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บทนำ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จะต้องลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำความรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีได้เรียนในสาขาวิชามา
บูรณาการเพื่อพัฒนาโครงงาน สามารถแบ่งประเภทโครงงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
โครงงานทางด้านพัฒนาระบบ โครงงานทางด้านมัลติมีเดีย และโครงงานทางด้านเครือข่าย นักศึกษาสามารถเลือกทำ
โครงงานในหัวข้อที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยสาขาวิชาอนุญาตให้นักศึกษาสามารถทำโครงงานเป็นคู่หรืออาจจะเป็นโครงงาน
เดี่ยว ในกระบวนการทำโครงงานนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออบแบบ 
การพัฒนา การทดสอบ การประเมินผล การติดตั้ง และการบำรุงรักษา โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อหาอาจารย์เพื่อเชิญมา
เป็นที่ปรึกษาโครงงานทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเขียนเค้าโครงโครงงาน ลงมือพัฒนาโครงงาน 
จนกระทั้งดำเนินการโครงงานเสร็จสิ้น ซึ ่งอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการกิจกรรมในรายวิชา
โครงงาน  

ในแต่ละภาคการศึกษาของการเรียนวิชาโครงงานอาจารย์ประจำวิชาจะทำการเตรียมข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
โครงงาน ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และคอยติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มโดย
นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการเข้าพบพร้อมทั้งให้คะแนนการเข้าพบแต่ละครั้งผ่านแบบฟอร์มการบันทึก
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (COM-05) และจะต้องนำส่งอาจารย์ประจำวิชาเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ
โครงงานและลงบันทึกคะแนน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ 1) เมื่อนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไม่ได้น ำ
แบบฟอร์มไปด้วย 2) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแต่นักศึกษาไม่ได้นำส่งอาจารย์ประจำวิชา 
และ 3) เมื่ออาจารย์ประจำวิชาได้รับแบบฟอร์มมาแล้วแต่เกิดการสูญหายของเอกสาร เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้
อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถติดตามความคืบหน้าการทำโครงงานของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน เสียเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง และในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนัดเวลาและ
เข้าพบตามเวลาที่ได้นัดไว้ ซึ่งจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ติดต่อผ่านไลน์ เเมสเซนเจอ อีเมล 
เป็นต้น ซึ่งบ่อยครั้งที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทำให้เสียเวลาในการติดต่อสื่อสารเพื่อลงเวลา
นัดหรือทำการเลื่อนนัด  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน ด้วยภาษา PHP HTML5  
CSS JavaScript ร่วมกับ Bootstrap 4 และใช้ MariaDB ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำให้อาจารย์ประจำวิชา
สามารถติดตามการทำโครงงานของนักศึกษาและสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อำนวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการลงเวลานัดให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลและเพิ่มความสะดวกในการ
ลงบันทึกรายละเอียดการเข้าพบแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบของนักศึกษาเพื่อติดตามและวาง
แผนการให้คำปรึกษาในครั้งถัดไป นักศึกษาโครงงานสามารถทำการลงเวลานัดอาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่านระบบ และสามารถ
ตรวจสอบการยืนยันการนัดหมายที่ได้ลงบันทึกไว้ 
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บทนำ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
รายวิชาที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จะต้องลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำความรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีได้เรียนในสาขาวิชามา
บูรณาการเพื่อพัฒนาโครงงาน สามารถแบ่งประเภทโครงงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
โครงงานทางด้านพัฒนาระบบ โครงงานทางด้านมัลติมีเดีย และโครงงานทางด้านเครือข่าย นักศึกษาสามารถเลือกทำ
โครงงานในหัวข้อที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยสาขาวิชาอนุญาตให้นักศึกษาสามารถทำโครงงานเป็นคู่หรืออาจจะเป็นโครงงาน
เดี่ยว ในกระบวนการทำโครงงานนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออบแบบ 
การพัฒนา การทดสอบ การประเมินผล การติดตั้ง และการบำรุงรักษา โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อหาอาจารย์เพื่อเชิญมา
เป็นที่ปรึกษาโครงงานทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเขียนเค้าโครงโครงงาน ลงมือพัฒนาโครงงาน 
จนกระทั้งดำเนินการโครงงานเสร็จสิ้น ซึ ่งอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการกิจกรรมในรายวิชา
โครงงาน  

ในแต่ละภาคการศึกษาของการเรียนวิชาโครงงานอาจารย์ประจำวิชาจะทำการเตรียมข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
โครงงาน ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และคอยติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มโดย
นักศึกษาจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการเข้าพบพร้อมทั้งให้คะแนนการเข้าพบแต่ละครั้งผ่านแบบฟอร์มการบันทึก
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (COM-05) และจะต้องนำส่งอาจารย์ประจำวิชาเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ
โครงงานและลงบันทึกคะแนน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ 1) เมื่อนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไม่ได้น ำ
แบบฟอร์มไปด้วย 2) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแต่นักศึกษาไม่ได้นำส่งอาจารย์ประจำวิชา 
และ 3) เมื่ออาจารย์ประจำวิชาได้รับแบบฟอร์มมาแล้วแต่เกิดการสูญหายของเอกสาร เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้
อาจารย์ประจำวิชาไม่สามารถติดตามความคืบหน้าการทำโครงงานของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน เสียเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง และในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนัดเวลาและ
เข้าพบตามเวลาที่ได้นัดไว้ ซึ่งจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ติดต่อผ่านไลน์ เเมสเซนเจอ อีเมล 
เป็นต้น ซึ่งบ่อยครั้งที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทำให้เสียเวลาในการติดต่อสื่อสารเพื่อลงเวลา
นัดหรือทำการเลื่อนนัด  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน ด้วยภาษา PHP HTML5  
CSS JavaScript ร่วมกับ Bootstrap 4 และใช้ MariaDB ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อทำให้อาจารย์ประจำวิชา
สามารถติดตามการทำโครงงานของนักศึกษาและสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อำนวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการลงเวลานัดให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลและเพิ่มความสะดวกในการ
ลงบันทึกรายละเอียดการเข้าพบแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบของนักศึกษาเพื่อติดตามและวาง
แผนการให้คำปรึกษาในครั้งถัดไป นักศึกษาโครงงานสามารถทำการลงเวลานัดอาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่านระบบ และสามารถ
ตรวจสอบการยืนยันการนัดหมายที่ได้ลงบันทึกไว้ 

 
วิธีการวิจัย 

 

ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) การดำเนินการ
วิจัย ใช้ SDLC (Software Development Life Cycle) โดยการดัดแปลงมาจากวิธีการของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2560) 

[3] วิธีการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการระบบ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการระบบ 
ผู้วิจัยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทำความเข้าใจกระบวนการการนัดหมายของนักศึกษาเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เริ่มจากการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็น
นักศึกษาที่ทำโครงงานและจะต้องนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ สัมภาษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลายท่านในสาขาวิชา รวมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ประจำวิชาซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของ
กระบวนการทำโครงงาน และได้ทำการศึกษาแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากน้ีผู้วิจัยได้มี
การเข้าไปสังเกตการณ์ในกระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบ
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษาท่ีทำโครงงาน  

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เข้าใจกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบ ดังนี้ อาจารย์ประจำ

วิชาจะจัดการข้อมูลการทำโครงงานของนักศึกษา และข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในแต่ละภาคการศึกษา (ในการ
ดำเนินการผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น) นักศึกษาสามารถแจ้งการนัดหมายไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านระบบ  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทำการยืนยันการนัดหมายตามที่นักศึกษาแจ้งไว้ หลังจากให้คำปรึกษาเสร็จ
เรียบร้อยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลติดตามความก้าวหน้า
ในการให้คำปรึกษาในครั้งถัดไป จากการวิเคราะห์การดำเนินการของระบบสามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) 
ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลอาจารย์ และจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 2) อาจารย์ประจำวิชา สามารถจัดการข้อมูล
รายวิชา จัดการข้อมูลนักศึกษา (ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษานั้น ๆ) จัดการ
ข้อมูลโครงงาน ตรวจสอบไฟล์เอกสาร และออกรายงาน 3) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน สามารถตรวจสอบตารางการนัด
หมาย อัพเดทสถานะการนัดหมาย บันทึกการเข้าพบของนักศึกษา (ข้อมูล COM-05) ตรวจสอบรายการโครงงานที่อยู่ใน
ความดูแล และดูภาพรวมสถิติโครงงาน 4) นักศึกษา สามารถอัปโหลดเอกสาร บันทึกการนัดหมาย ตรวจสอบสถานะการ
นัดหมาย และตรวจสอบประวัติการเข้าพบ โดยแสดงภาพรวมการทำงานของระบบด้วยยูสเคสไดอะแกรม (Use Case 
Diagram) [4] ดังภาพท่ี 1  

 
 
ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรมระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
  
ภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรมระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน 
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3. การพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนการพัฒนาผู้วิจัยเลือกใช้ภาษา PHP HTML5 CSS JavaScript โดยมีการใช้งานร่วมกับ Bootstraps 4 

เพื่อทำให้การแสดงผลหน้าเว็บมีความสอดคล้องกันและสามารถรองรับการแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ และเลือกใช้โปรแกรม 
MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 

4. การทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบตามฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้ง 4 ส่วน ตามกลุ่มผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 1) ส่วนของผู้ดูแล

ระบบ 2) ส่วนของอาจารย์ประจำวิชา 3) ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ 4) ส่วนของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ โดยในกระบวนการ
ทดสอบฟังก์ชันการทำงานแต่ละกลุ่มผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขท้ังในส่วนของการเขียนโปรแกรม การปรับปรุงส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ (GUI) และปรับปรุงการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชัน
การทำงานท่ีครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด 

5. การประเมินระบบ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน มีการประเมินจากผู ้ใช้

จำนวน 46 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีการแบ่งระดับคะแนน 5 ระดับ แสดงเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้  

ระดับ 5   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  ความหมาย ดีมาก 
ระดับ 4   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  ความหมาย ดี 
ระดับ 3   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  ความหมาย ปานกลาง 
ระดับ 2   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  ความหมาย พอใช้ 
ระดับ 1   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  ความหมาย ควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน แสดงตามกลุ่มของผู้ใช้ ดังนี้ 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 1) จัดการข้อมูลอาจารย์ 2) จัดการข่าวประชาสัมพันธ์  
ส่วนของอาจารย์ประจำวิชา 1) จัดการข้อมูลรายวิชา 2) จัดการข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 3) จัดการข้อมูล

โครงงาน 4) ตรวจสอบไฟล์เอกสาร 5) ออกรายงาน แสดงหน้าจอการใช้งาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

 ภาพที ่2 หน้าจอจัดการข้อมูลรายวิชา 
 

 

 ภาพที่ 3 หน้าจอจัดการข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 
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3. การพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนการพัฒนาผู้วิจัยเลือกใช้ภาษา PHP HTML5 CSS JavaScript โดยมีการใช้งานร่วมกับ Bootstraps 4 

เพื่อทำให้การแสดงผลหน้าเว็บมีความสอดคล้องกันและสามารถรองรับการแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ และเลือกใช้โปรแกรม 
MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 

4. การทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบตามฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้ง 4 ส่วน ตามกลุ่มผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 1) ส่วนของผู้ดูแล

ระบบ 2) ส่วนของอาจารย์ประจำวิชา 3) ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ 4) ส่วนของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ โดยในกระบวนการ
ทดสอบฟังก์ชันการทำงานแต่ละกลุ่มผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขท้ังในส่วนของการเขียนโปรแกรม การปรับปรุงส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ (GUI) และปรับปรุงการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชัน
การทำงานท่ีครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด 

5. การประเมินระบบ 
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน มีการประเมินจากผู ้ใช้

จำนวน 46 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีการแบ่งระดับคะแนน 5 ระดับ แสดงเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้  

ระดับ 5   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  ความหมาย ดีมาก 
ระดับ 4   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  ความหมาย ดี 
ระดับ 3   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  ความหมาย ปานกลาง 
ระดับ 2   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  ความหมาย พอใช้ 
ระดับ 1   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  ความหมาย ควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน แสดงตามกลุ่มของผู้ใช้ ดังนี้ 
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 1) จัดการข้อมูลอาจารย์ 2) จัดการข่าวประชาสัมพันธ์  
ส่วนของอาจารย์ประจำวิชา 1) จัดการข้อมูลรายวิชา 2) จัดการข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 3) จัดการข้อมูล

โครงงาน 4) ตรวจสอบไฟล์เอกสาร 5) ออกรายงาน แสดงหน้าจอการใช้งาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

 ภาพที ่2 หน้าจอจัดการข้อมูลรายวิชา 
 

 

 ภาพที่ 3 หน้าจอจัดการข้อมูลนักศึกษาในรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 4 เมื่ออาจารย์ประจำวิชาบันทึกข้อมูลโครงงานแล้วสามารถจัดการนักศึกษาที่ทำโครงงานแต่ละเรื่อง
ได้ ดังภาพท่ี 5 และสามารถบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดังภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1) ตรวจสอบตารางการนัดหมาย 2) อัพเดทสถานะรายการนัดหมาย 3) 
บันทึกการเข้าพบของนักศึกษา 4) ตรวจสอบรายการโครงงานท่ีอยู่ในความดูแล 5) ดูภาพรวมสถิติโครงงาน 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสามารถตรวจสอบตารางการนัดหมายทั้งหมดจากหน้าจอภาพที่ 9 โดยจะสามารถ
อัพเดทสถานะรายการนัดหมายได้ ดังนี้ ยืนยันการนัดหมาย ยกเลิก เลื่อนการนัดหมาย และเมื่อนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานตามการนัดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสามารถบันทึกรายละเอียดการเข้าพบดังหน้าจอภาพ
ที่ 10 แล้วบันทึกคะแนนการเข้าพบครั้งนั้น สามารถทำการนัดหมายการเข้าพบครั้งถัดไปได้ ตรวจสอบรายการโครงงานท่ี
อยู่ในความดูแลดังหน้าจอภาพที่ 11 และดูภาพรวมสถิติโครงงานดังหน้าจอภาพที่ 12 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอบันทึกข้อมูลการทำโครงงานของนักศึกษา 
 

 

 ภาพที่ 6 หน้าจอบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 

 

 ภาพที ่7 หน้าจอตรวจสอบไฟล์เอกสาร 
 

 

 ภาพที่ 4 หน้าจอจัดการข้อมูลโครงงาน 
 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอตัวอย่างการออกรายงาน 
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ส่วนของนักศึกษา 1) อัปโหลดเอกสาร 2) บันทึกการนัดหมาย 3) ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย 4) ตรวจสอบ
ประวัติการเข้าพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ 1 คน อาจารย์ประจำ

วิชา 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 10 คน และนักศึกษา 30 คน สามารถสรุปผลการประเมิลได้ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.24 0.43 ดี 
2. ด้านความสามารถของระบบโดยรวม 4.52 0.59 ดีมาก 
3. ด้านการออกแบบ 4.52 0.55 ดีมาก 
4. ด้านความปลอดภัย 4.00 0.60 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.32 0.54 ดี 

 

 ภาพที่ 9 หน้าจอตรวจสอบตารางการนัดหมาย 
 

 

 ภาพที่ 10 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเข้าพบของนักศึกษา 
(ข้อมูล COM-05) 
 

 

 ภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกการนัดหมาย 
 

 

 ภาพที่ 14 หน้าจอตรวจสอบประวัติการเข้าพบ 
 

 

 ภาพที่ 11 หน้าจอตรวจสอบรายการโครงงานท่ีอยู่ในความดูแล 
 

 

 ภาพที่ 12 หน้าจอดูภาพรวมสถติโิครงงาน 
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ส่วนของนักศึกษา 1) อัปโหลดเอกสาร 2) บันทึกการนัดหมาย 3) ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย 4) ตรวจสอบ
ประวัติการเข้าพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้ จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ 1 คน อาจารย์ประจำ

วิชา 5 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 10 คน และนักศึกษา 30 คน สามารถสรุปผลการประเมิลได้ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.24 0.43 ดี 
2. ด้านความสามารถของระบบโดยรวม 4.52 0.59 ดีมาก 
3. ด้านการออกแบบ 4.52 0.55 ดีมาก 
4. ด้านความปลอดภัย 4.00 0.60 ดี 

ภาพรวมทั้งหมด 4.32 0.54 ดี 

 

 ภาพที่ 9 หน้าจอตรวจสอบตารางการนัดหมาย 
 

 

 ภาพที่ 10 หน้าจอบันทึกข้อมูลการเข้าพบของนักศึกษา 
(ข้อมูล COM-05) 
 

 

 ภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกการนัดหมาย 
 

 

 ภาพที่ 14 หน้าจอตรวจสอบประวัติการเข้าพบ 
 

 

 ภาพที่ 11 หน้าจอตรวจสอบรายการโครงงานท่ีอยู่ในความดูแล 
 

 

 ภาพที่ 12 หน้าจอดูภาพรวมสถติโิครงงาน 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ใช้มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจด้านการออบแบบ และด้านความสามารถของระบบโดยรวม อยู่ในระดับดี
มาก รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ มีความพึงพอใจในระดับดี และด้านความ
ปลอดภัย มีความพึงพอใจในระดับดี  

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้ ผู ้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลอาจารย์ และสามารถแจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการดำเนินโครงงาน อาจารย์ประจำวิชาสามารถจัดการข้อมูลวิชาโครงงานและจัดการข้อมูล
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละภาคการศึกษา สามารถจัดการข้อมูลการ
ทำโครงงานซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาที่ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทั้งหลักและร่วม และสามารถตรวจสอบ
เอกสารที่ส่งผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้งานกระดาษ ป้องกันการสูญหายของเอกสารได้เป็นอย่างดี อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานสามารถตรวจสอบตารางการนัดหมายของตนเองได้ผ่านระบบในลักษณะการแสดงผลแบบปฏิทินท่ีดูได้ง่าย 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสามารถทำการยืนยันการนัดหมายกับนักศึกษาได้อย่างถูกต้องลดความซ้ำซอ้น สามารถเลื่อน
เวลาการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกรายละเอียดการเข้าพบในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะ
โครงงานที่อยู่ในความดูแลเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงงานให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มให้สามารถดำเนินการโครงงานให้
สำเร็จตามกำหนดระยะเวลา ส่วนนักศึกษาสามารถอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ สามารถบันทึกการนัดหมายเมื่อต้องการขอ
คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่านระบบ โดยจะสามารถตรวจสอบการยืนยันการนัดหมายที่แจ้งไป ซึ่งจะช่วยลดเวลา
และขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบอาจารย์เพื่อดูรายละเอียดการมอบหมายงาน
ย้อนหลังในแต่ละครั้งได้ จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้ใช้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ อาจารย์
ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงานสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษา
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนักศึกษา นอกจากนี้ทำให้อาจารย์ประจำวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลที่ได้
จากระบบรายงานไปยังหลักสูตรเพื่อร่วมวางแผนและติดตามนักศึกษาที่ไม่มีการนัดหมายและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการโครงงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด 
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ผลการสำรวจการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย  

 โสมศริิ เดชารัตน์1* พีรนาฎ คิดดี2 

บทคัดย่อ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลก ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็น
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อสำรวจการจัดการด้านสุขาภิบาลและความคิดเห็น
ของพนักงานต่อการจัดการด้านสุขาภิบาลในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey research) เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะนำโดย
ผู้เช่ียวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.970 และ 0.985 ตามลำดับ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) จำนวน 136 แห่ง และพนักงาน
จำนวน 272 คน ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการดำเนินงานบกพร่องมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประเด็นการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน และตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 50.7) 2) ประเด็นการกองวัสดุมีความสูงเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด (ร้อยละ 54.4) 3) 
ประเด็นการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายให้เหมาะสม (ร้อยละ 60.3) ตามลำดับ ระดับความคิดเห็นของพนักงานว่าร้านรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการด้านสุขาภิบาลเหมาะสมปานกลาง (ค่าเฉลี่ย , SD  = 2.00, 0.17) ดังนั้น ร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความสำคัญในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 

คำสำคัญ : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
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Results of Environmental Sanitation Management Survey in Electronic Waste Recycling 

Shops in Southern Thailand 

Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2 

Abstract 

 E-waste management is an important global environmental issue. Electronic waste recycling 

shops are classified as health hazardous businesses. The objective in this study; to explore sanitation 

management and sanitation management opinions in electronic waste recycling shops in Southern, 

Thailand. This research is survey study and collected data by using survey form and questionnaires. The 

survey form and questionnaires were used as data gathering tool, which passed the content's midday 

inspection scrutiny and updated the content recommended by the relevant experts with the content 

validity value of 0.97 0  and 0.985, respectively. Descriptive data were analyzed using frequencies, 

percentages, means, and standard deviations. Collecting general environment data of e-waste recycling 

stores in the South, obtained from a selection of 136 quota sampling samples and 272 employees, 

collected data between January and November 2021. The results of the research showed that the car 

repair shops had the most malfunctions in the top three order, namely 1) the issue of placement of local 

appliance tools (50.7 percent) 2) the issue of pile-up of materials is of reasonable height in accordance 

with the requirements (54.4 percent), and 3) the issue of proper storage of harmful materials (60.3 

percent), respectively. Employee opinion level that electronic waste recycling shops have moderately 

appropriate sanitation management (average, SD = 2.00, 0.17). Therefore, electronic waste recycling shops 

should take environmental sanitation management seriously to ensure the safety of the environment and 

the health of employees and nearby communities. 

Keywords: Environmental sanitation, Electronic waste recycling shops 
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Results of Environmental Sanitation Management Survey in Electronic Waste Recycling 

Shops in Southern Thailand 

Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2 

Abstract 

 E-waste management is an important global environmental issue. Electronic waste recycling 

shops are classified as health hazardous businesses. The objective in this study; to explore sanitation 

management and sanitation management opinions in electronic waste recycling shops in Southern, 

Thailand. This research is survey study and collected data by using survey form and questionnaires. The 

survey form and questionnaires were used as data gathering tool, which passed the content's midday 

inspection scrutiny and updated the content recommended by the relevant experts with the content 

validity value of 0.97 0  and 0.985, respectively. Descriptive data were analyzed using frequencies, 

percentages, means, and standard deviations. Collecting general environment data of e-waste recycling 

stores in the South, obtained from a selection of 136 quota sampling samples and 272 employees, 

collected data between January and November 2021. The results of the research showed that the car 

repair shops had the most malfunctions in the top three order, namely 1) the issue of placement of local 

appliance tools (50.7 percent) 2) the issue of pile-up of materials is of reasonable height in accordance 

with the requirements (54.4 percent), and 3) the issue of proper storage of harmful materials (60.3 

percent), respectively. Employee opinion level that electronic waste recycling shops have moderately 

appropriate sanitation management (average, SD = 2.00, 0.17). Therefore, electronic waste recycling shops 

should take environmental sanitation management seriously to ensure the safety of the environment and 

the health of employees and nearby communities. 

Keywords: Environmental sanitation, Electronic waste recycling shops 
 

 

 

 

บทนำ 

ในปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาที่สำคัญของโลก  จากรายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทยประจำปี 2563 (กรมควบคุมมลพิษ 2563) ที่คาดการณ์ว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณของเสียอันตรายจาก
ชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 656,651 ตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.6) โดยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428,113 ตัน (คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของของเสียอันตรายทั้งหมด) ผลการศึกษาวิจัยพบว่ากลุ่มรับซื้อของเก่าจะเข้ามามีบทบาทในการขนส่งจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบการขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รถกระบะและรถจักรยานยนต์สาม ล้อในการขนส่งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และนำไปรวบรวมไว้เพื่อขายต่อ หรือเพื่อสกัดนำเอาโลหะมีค่ามาเก็บรวบรวมเพื่อขายต่อไปโดยกระบวนการ
ทำงานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ (Vassanadumrongdeea  S et al., 2015) ดังนั้นนอกจากมาตรการการขนส่งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความบกพร่องในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการบาดเจ็บและอันตรายจากการทำงานได้ (Dacharat S, 2017; 
Decharat S and  Kiddee P, 2020) และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขาภิบาลใน
ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่จำกัด ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาครั้งนี้คือช้ินส่วนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือไม่ต้องการแล้ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทที่กล่าวมาหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลด
ผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจึงมีความจำเป็นเพื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการส่งเสริม 
ป้องกันสุขภาพท่ีอาจถูกคุกคามจากการรับสัมผัสสารเคมีและอันตรายจากการทำงานในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. เพื่อสำรวจการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในร้านรีไซเคลิขยะอิเล็กทรอนิกส ์

 

วิธีการดำเนินการ 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งหมด 212 แห่ง ผู้วิจัย
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครซี่ และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 
5 % ได้ร้านรีไซเคิลรวม 136 ร้าน มีเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ (1) กำลังเปิดดำเนินกิจการและมีคนงาน 2 คนขึ้นไป (2) 
มีกิจกรรมการถอดช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ (3) เป็นร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต้ และอยู่ในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการด้านสุขาภิบาลในร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) โดยเลือกร้านรีไซเคิลที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่
เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า คือ (1) กำลังเปิดดำเนินกิจการและมีคนงาน 2 คนขึ้นไป (2) มีกิจกรรมการถอดช้ินส่วนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์  (3) เป็นร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีภาคใต้ และอยู่ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่ง
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยตัวแทนจากร้านรีไซเคิลร้านละ 2 คน ดังนั้น 136 ร้าน จะมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 
272 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคนงานเพื่อสัมภาษณ์ความปลอดภัยในการทำงาน คือ 
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เกณฑ์การรับอาสาสมัครกลุ่มรับสัมผัสเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)  
(1) เป็นคนงานท่ีทำงานในร้านรีไซเคิล มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(2) ทำงานเป็นอาชีพ โดยทำงานไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงใน 1 วันหรือ 5-6 วัน/สัปดาห์  
(3) เป็นคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป  
(4) เข้ามาร่วมในการวิจัยในครั้งน้ีด้วยความสมัครใจ  
เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครกลุ่มรับสัมผัสเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)  
(1) เป็นคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  
(2) ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
การวัดระดับความคิดเห็น ให้คะแนน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Panpinit S, 2010) ดังนี้ 

เห็นด้วยมาก = 4 คะแนน/เห็นด้วย = 3 คะแนน/ค่อนข้างเห็นด้วย = 2 คะแนน/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย = 1 คะแนน/ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง = 0 คะแนน โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวท่ีตรงกับทัศนคติของตนเองมากที่สดุ การให้ค่าคะแนน พิจารณาภาพรวมมี
ระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) โดยได้แบ่งระดับช้ันคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ของ  Bloom (1971) แปรผลเป็น 3 
ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ  

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วน นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
ใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.983 นำแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามไปหาค่า
ความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้  ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.980 จากนั้นนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่  ค่าความถี่  
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 136 แห่ง พบว่า มีจำนวนร้านรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 54 แห่ง (ร้อยละ 39.7) มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน  69 แห่ง (ร้อยละ 50.7) และเป็นเพิง
ช่ัวคราว จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 9.6) ขนาดพื้นที่ประกอบกิจการมีขนาดเล็ก (พื้นที่ ≤200 ตารางเมตร) จำนวน 33 แห่ง 
(ร้อยละ 24.4) มีพื้นที่ขนาดกลาง (200<พื้นที่<500 ตารางเมตร)  จำนวน 82 แห่ง  (ร้อยละ  60.3) และมีพื้นที่ขนาดใหญ่         
(พ้ืนท่ี ≥ 500 ตารางเมตร) จำนวน 21 แห่ง (ร้อยละ 15.3) ตามลำดับ 

ผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นกลุ่มผู้คัดแยกวัสดุรีไซเคิล จำนวน 49 แห่ง (ร้อยละ 
36.0) กลุ่มพ่อค้าคนกลาง จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 28.7) และเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  48 แห่ง (ร้อยละ 35.3)  
ผลการสำรวจพบว่า ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนพนักงานท่ีทำงานประจำในร้าน 2-5 คน จำนวน 83 ร้าน (ร้อยละ 
61.0) จำนวนพนักงานที่ทำงานประจำในร้าน 6-9 คน จำนวน 38 ร้าน (ร้อยละ 27.9) และมีจำนวน 10 คนขึ้นไป จำนวน 15 
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เกณฑ์การรับอาสาสมัครกลุ่มรับสัมผัสเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)  
(1) เป็นคนงานท่ีทำงานในร้านรีไซเคิล มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(2) ทำงานเป็นอาชีพ โดยทำงานไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงใน 1 วันหรือ 5-6 วัน/สัปดาห์  
(3) เป็นคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป  
(4) เข้ามาร่วมในการวิจัยในครั้งน้ีด้วยความสมัครใจ  
เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครกลุ่มรับสัมผัสเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)  
(1) เป็นคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  
(2) ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
การวัดระดับความคิดเห็น ให้คะแนน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Panpinit S, 2010) ดังนี้ 

เห็นด้วยมาก = 4 คะแนน/เห็นด้วย = 3 คะแนน/ค่อนข้างเห็นด้วย = 2 คะแนน/ค่อนข้างไม่เห็นด้วย = 1 คะแนน/ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง = 0 คะแนน โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวท่ีตรงกับทัศนคติของตนเองมากที่สดุ การให้ค่าคะแนน พิจารณาภาพรวมมี
ระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) โดยได้แบ่งระดับช้ันคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ของ  Bloom (1971) แปรผลเป็น 3 
ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ  

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม มาตราส่วน นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดย
ใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.983 นำแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามไปหาค่า
ความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้  ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.980 จากนั้นนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่  ค่าความถี่  
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 136 แห่ง พบว่า มีจำนวนร้านรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 54 แห่ง (ร้อยละ 39.7) มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน  69 แห่ง (ร้อยละ 50.7) และเป็นเพิง
ช่ัวคราว จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 9.6) ขนาดพื้นที่ประกอบกิจการมีขนาดเล็ก (พื้นที่ ≤200 ตารางเมตร) จำนวน 33 แห่ง 
(ร้อยละ 24.4) มีพื้นที่ขนาดกลาง (200<พื้นที่<500 ตารางเมตร)  จำนวน 82 แห่ง  (ร้อยละ  60.3) และมีพื้นที่ขนาดใหญ่         
(พ้ืนท่ี ≥ 500 ตารางเมตร) จำนวน 21 แห่ง (ร้อยละ 15.3) ตามลำดับ 

ผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นกลุ่มผู้คัดแยกวัสดุรีไซเคิล จำนวน 49 แห่ง (ร้อยละ 
36.0) กลุ่มพ่อค้าคนกลาง จำนวน 39 แห่ง (ร้อยละ 28.7) และเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  48 แห่ง (ร้อยละ 35.3)  
ผลการสำรวจพบว่า ร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนพนักงานท่ีทำงานประจำในร้าน 2-5 คน จำนวน 83 ร้าน (ร้อยละ 
61.0) จำนวนพนักงานที่ทำงานประจำในร้าน 6-9 คน จำนวน 38 ร้าน (ร้อยละ 27.9) และมีจำนวน 10 คนขึ้นไป จำนวน 15 

ร้าน (ร้อยละ 11.1) ผลการสำรวจร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 42 ร้านเคยถูกร้องเรียน (ร้อยละ 
30.9) แหล่งข้อมูลการร้องเรียนส่วนมากจะถูกร้องเรียนจากประชาชนท่ัวไป (ร้อยละ 95.2) (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมท่ัวไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n = 136) 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. ลักษณะสถานประกอบกจิการ   
อาคารพาณิชย ์  54 39.7 
อาคารและมีบรเิวณ  69 50.7 
เพิงช่ัวคราว  13 9.6 
2. ขนาดพื้นท่ีประกอบกิจการ   
ขนาดเล็ก (พ้ืนท่ี ≤200 ตารางเมตร)   33 24.4 
ขนาดกลาง (200<พื้นที<่500 ตารางเมตร)   82 60.3 
ขนาดใหญ่ ( พื้นที่ ≥ 500 ตารางเมตร) 21 15.3 
3.ธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคลิ   
กลุ่มผูค้ัดแยกวสัดุรไีซเคิล 49 36.0 
กลุ่มพ่อค้าคนกลาง 39 28.7 
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 48 35.3 
4.จำนวนพนักงานท่ีทำงานประจำในร้าน   
2-5 คน 83 61.0 
6-9 คน 38 27.9 
10 คนขึ้นไป 15 11.1 
5. เคยถูกร้องเรียน   
ไม่เคย 94 69.1 
เคย 42 30.9 
6. แหล่งข้อมูลการร้องเรียน   
ประชาชน 40 95.2 
รัฐบาล 2 4.8 

 
ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมท่ัวไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 136 แห่ง พบว่า ประเด็นที่ร้านรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนร้อยละ การจัดการด้านสุขาภิบาลบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ประเด็นการจัดวาง
เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน และตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่ามีจำนวน 67 
แห่ง (ร้อยละ 49.3) มีความเหมาะสม และมีจำนวน 69 แห่ง(ร้อยละ 50.7) ไม่มีความเหมาะสม 2) ประเด็นการกองวัสดุมีความ
สูงเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด พบว่ามีจำนวน 62 แห่ง (ร้อยละ 45.6) มีการกองวัสดุและควบคุมความสูงของกองวัสดุมี
ความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และมีจำนวน 74 แห่ง (ร้อยละ 54.4) ไม่มีการควบคุมการกองวัสดุและจำกัดความสูง
ตามข้อกำหนด และ 3) ประเด็นการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายให้เหมาะสม พบว่ามีจำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 29.4) มีการ
จัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม มีจำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 10.3) มีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายที่เหมาะสมปานกลาง 
และมีจำนวน 82 แห่ง (ร้อยละ 60.3) มีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายไม่เหมาะสมตามลำดับ (ตารางที่ 2) จากผลการสำรวจ
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของโสมศิริ  เดชารัตน์ (2560) ที่ได้รายงานผลการสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในร้านรับซื้อ
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ของเก่าจำนวน 25 แห่ง พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานท่ียังเป็นปัญหาและต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมพื้นท่ี ร้อย
ละ 88.0 เส้นทางเข้าออก ร้อยละ 80.0 และระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 76.0 ตามลำดับ  จากความบกพร่องในการจัดการ
สุขาภิบาลที่กล่าวมา หน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ตั้งร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรของหน่วยงานด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ความรู้
และส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าของกิจการเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจัดการเก็บกองวัสดุให้เหมาะสม หรือจัดแบ่งให้มี
ผู้ดูแลพื้นทีเ่ช่น แนวทางการดำเนินงาน 5 ส เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n=136)  
สภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนกิส ์ ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน, ร้อยละ) 
ไม่เหมาะสม เหมาะสม 

ปานกลาง 
เหมาะสม 

ด้านสภาพแวดล้อม    
1. ทางเข้า-ออก มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการขนส่งและเหตฉุุกเฉิน  26 (19.1) 54 (39.7) 56 (41.2) 
2. โครงสร้างอาคารมลีักษณะคงทนถาวร  23 (16.9) 48 (35.3) 65 (47.8) 
3. พื้นสำหรับกองวัสดรุีไซเคิลมีสภาพด ี 1 (0.7) 51 (37.5) 84 (61.8) 
4. ร้านรับซื้อของเก่ามีรั้วรอบที่ทำจากวัสดุที่คงทน หรือมีการปลูกตน้ไม้
โดยรอบสถานประกอบกิจการ 

13(9.6) 33(24.3) 90(66.2) 

ด้านการจัดเก็บขยะอิเลก็ทรอนิกส์    
5. การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในร้านรับซื้อของเก่า ตามความจำเป็น
ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามขนาดของพื้นที ่

5 (3.7) 58 (42.6) 73 (53.7) 

6. การจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ปลอดภยัไม่เสีย่งต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

69 (50.7) 0 67 (49.3) 

ด้านการแสดงเอกสารสำคัญ    
7. มีการแสดงใบอนุญาตของร้านรบัซื้อของเก่า 13 (9.6) 95(69.9) 28(20.6) 
8. มีป้ายไมร่ับซื้อของที่ผิดกฎหมาย 13 (9.6) 94 (69.1) 29 (21.3) 
ด้านการคัดและแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์    
9. การคัดแยกและจัดเก็บวัสดุที่รบัซื้อตามหมวดหมู ่ 52 (38.2) 0 84 (61.8) 
10. มีป้ายบอกประเภทวัสดรุีไซเคลิที่รับซื้อตามหมวดหมู่ที่จัดเก็บ 16 (11.8) 32 (23.5) 88 (64.7) 
11. การกองวัสดุมีความสูงเหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนด 74 (54.4) 0 62(45.6) 
12. การจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายให้เหมาะสม 82 (60.3) 14 (10.3) 40 (29.4) 
13. การจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟง่าย 61 (44.9) 45 (33.1) 30 (22.1) 
 

ผลการสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่จำนวน 179 คน (ร้อยละ 65.8) มีความคิดเห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย (SD) = 1.99 (0.18) และในภาพรวมพบว่าพนักงานมี
ความคิดเห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย 
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ของเก่าจำนวน 25 แห่ง พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานท่ียังเป็นปัญหาและต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมพื้นท่ี ร้อย
ละ 88.0 เส้นทางเข้าออก ร้อยละ 80.0 และระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 76.0 ตามลำดับ  จากความบกพร่องในการจัดการ
สุขาภิบาลที่กล่าวมา หน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ตั้งร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรของหน่วยงานด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ความรู้
และส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าของกิจการเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจัดการเก็บกองวัสดุให้เหมาะสม หรือจัดแบ่งให้มี
ผู้ดูแลพื้นทีเ่ช่น แนวทางการดำเนินงาน 5 ส เป็นต้น 

 
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n=136)  
สภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนกิส ์ ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน, ร้อยละ) 
ไม่เหมาะสม เหมาะสม 

ปานกลาง 
เหมาะสม 

ด้านสภาพแวดล้อม    
1. ทางเข้า-ออก มีขนาดกว้างเพียงพอ สะดวกต่อการขนส่งและเหตฉุุกเฉิน  26 (19.1) 54 (39.7) 56 (41.2) 
2. โครงสร้างอาคารมลีักษณะคงทนถาวร  23 (16.9) 48 (35.3) 65 (47.8) 
3. พื้นสำหรับกองวัสดรุีไซเคิลมีสภาพด ี 1 (0.7) 51 (37.5) 84 (61.8) 
4. ร้านรับซื้อของเก่ามีรั้วรอบที่ทำจากวัสดุที่คงทน หรือมีการปลูกตน้ไม้
โดยรอบสถานประกอบกิจการ 

13(9.6) 33(24.3) 90(66.2) 

ด้านการจัดเก็บขยะอิเลก็ทรอนิกส์    
5. การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในร้านรับซื้อของเก่า ตามความจำเป็น
ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามขนาดของพื้นที ่

5 (3.7) 58 (42.6) 73 (53.7) 

6. การจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ปลอดภยัไม่เสีย่งต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

69 (50.7) 0 67 (49.3) 

ด้านการแสดงเอกสารสำคัญ    
7. มีการแสดงใบอนุญาตของร้านรบัซื้อของเก่า 13 (9.6) 95(69.9) 28(20.6) 
8. มีป้ายไมร่ับซื้อของที่ผิดกฎหมาย 13 (9.6) 94 (69.1) 29 (21.3) 
ด้านการคัดและแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์    
9. การคัดแยกและจัดเก็บวัสดุที่รบัซื้อตามหมวดหมู ่ 52 (38.2) 0 84 (61.8) 
10. มีป้ายบอกประเภทวัสดรุีไซเคลิที่รับซื้อตามหมวดหมู่ที่จัดเก็บ 16 (11.8) 32 (23.5) 88 (64.7) 
11. การกองวัสดุมีความสูงเหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนด 74 (54.4) 0 62(45.6) 
12. การจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายให้เหมาะสม 82 (60.3) 14 (10.3) 40 (29.4) 
13. การจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟง่าย 61 (44.9) 45 (33.1) 30 (22.1) 
 

ผลการสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่จำนวน 179 คน (ร้อยละ 65.8) มีความคิดเห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย (SD) = 1.99 (0.18) และในภาพรวมพบว่าพนักงานมี
ความคิดเห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย 

(SD) = 2.00 (0.17) (ตารางที่ 3) ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบจากการรับสัมผัสสารเคมีในสภาพแวดล้อมการทำงานจึงมีความจำเป็น (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (n = 272)  

ระดับความคิดเห็นในการจัด
สภาพแวดล้อมทั่วไปของร้าน 
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส ์

 (จำนวน, ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย (SD) 
จำนวน ร้อยละ 

เหมาะสมมาก  
(คะแนน 2.36-3.00) 

12 4.4 2.48 (0.21) 

เหมาะสมปานกลาง 
(คะแนน 1.68-2.35)                                     

179 65.8 1.99 (0.18) 

เหมาะสมน้อย 
(คะแนน 1.00-1.67) 

81 29.8 1.54 (0.11) 

ภาพรวมของระดับความคดิเห็น 2.00 (0.17) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่บกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ประเด็นการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้
เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน และตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2) ประเด็นการกองวัสดุมีความสูง
เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และ 3) ประเด็นการจัดเก็บวัสดุที่เป็นอันตรายให้เหมาะสม ผลการสำรวจระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพนักงาน ภาพรวมพบว่าพนักงานมีความคิดเห็น
ว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนค่าเฉลี่ย (SD) = 2.00 
(0.17) 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณเจ้าของธุรกิจร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานท่ีให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและร่วมสร้างเครือข่ายในก ารจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการทำงานที่ปลอดภัยในคนงานของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์  อย่างพร้อมเพรียง งานวิจัยนี้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

 
โสมศริิ เดชารัตน์1* พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก2 

บทคัดย่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อสำรวจ
การจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการจัดการมูล
ฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (Survey research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและ
แบบสอบถามทีผ่่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และปรับปรุงเนื้อหาท่ีแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย
ค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.975 และ 0.989 ตามลำดับ เก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และแกนนำชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจง จำนวน 24 แห่ง บุคลากรและแกนนำ
ชุมชน รวมจำนวน 96 คน ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยประเด็นสำคัญ คือ  1) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 20.83 2) มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 20.83 3) มีรถเก็บขนขยะที่
ไม่มีการแยกประเภทขยะทั่วไปหรือมูลฝอยติดเช้ือ ร้อยละ 58.34 และ 4) มีรูปแบบการกำจัดด้วยวิธีการกองกลางแจ้ง ร้อยละ 
41.67 การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 20.83 และการเผาด้วยเตาเผาหรือเผาในพื้นที่ที่ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้ ร้อยละ 16.67 ตามลำดับ ผลศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร
และแกนนำชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 

คำสำคัญ : การจัดการ, มูลฝอยติดเชื้อ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1รศ.ดร., สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ พัทลุง 93210 
1Assoc. Prof., Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, 
Phatthalung, 93210, Thailand 
2อาจารย์., สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทกัษิณ พัทลุง 93210    

2Lecuture.,  Department of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
*Corresponding author: Tel.:099-3646660. E-mail address: somsiri_9@hotmail.com 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1474
 

 

Infectious waste management and participation of local government personnel and 
community leaders, Phatthalung Province 

 
Somsiri Decharat1* Piriyalux Phethuayluk2 

Abstract 

 In a situation where everyone focuses on the prevention and control of communicable 

diseases, local governments play an important role in the management of infectious waste. The objectives 

of this study are to explore local government infectious waste management and to study the level of 

personal participants to local government infectious waste management.  This research is survey study 

and collected data by using survey form and questionnaires. The survey form and questionnaires were 

used as data gathering tool, which passed the content's midday inspection scrutiny and updated the 

content recommended by the relevant experts with the content validity value of 0.97 5 and 0.989, 

respectively. Collect local authority infectious waste management data and participation of personnel and 

community leaders obtained from a purposive sample selection, between January and November 2021. 

Descriptive data were analyzed using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The key 

findings are 1) local governments have collected infectious waste (20.83 percent), 2) local governments 

have infected waste properties in the community (20.83 percent), 3) there are garbage trucks that do not 

declassify common waste or infected waste (58.34 percent), and 4) there is a form of open dumped (41.67 

percent), sanitation landfill (20.83 percent), and burns with furnaces or burns in areas provided by local 

governments (16.67 percent), respectively. The results showed that the level of participation in the 

management of infectious waste of the personnel and community leaders was moderate. Local 

governments should focus on properly managing infectious waste for the safety of the environment and 

health of employees and nearby communities.  

Keywords: Management, Infectious waste, Local government organization 
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Infectious waste management and participation of local government personnel and 
community leaders, Phatthalung Province 

 
Somsiri Decharat1* Piriyalux Phethuayluk2 

Abstract 

 In a situation where everyone focuses on the prevention and control of communicable 

diseases, local governments play an important role in the management of infectious waste. The objectives 

of this study are to explore local government infectious waste management and to study the level of 

personal participants to local government infectious waste management.  This research is survey study 

and collected data by using survey form and questionnaires. The survey form and questionnaires were 

used as data gathering tool, which passed the content's midday inspection scrutiny and updated the 

content recommended by the relevant experts with the content validity value of 0.97 5 and 0.989, 

respectively. Collect local authority infectious waste management data and participation of personnel and 

community leaders obtained from a purposive sample selection, between January and November 2021. 

Descriptive data were analyzed using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The key 

findings are 1) local governments have collected infectious waste (20.83 percent), 2) local governments 

have infected waste properties in the community (20.83 percent), 3) there are garbage trucks that do not 

declassify common waste or infected waste (58.34 percent), and 4) there is a form of open dumped (41.67 

percent), sanitation landfill (20.83 percent), and burns with furnaces or burns in areas provided by local 

governments (16.67 percent), respectively. The results showed that the level of participation in the 

management of infectious waste of the personnel and community leaders was moderate. Local 

governments should focus on properly managing infectious waste for the safety of the environment and 

health of employees and nearby communities.  

Keywords: Management, Infectious waste, Local government organization 

 

 

 

 
 

บทนำ 

มูลฝอยติดเชื้อหมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูล
ฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  เพื่อให้หน่วยงาน บุคคล และประชาชน
ทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครอง ป้องกันสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ควบคุมป้องกันโรค มิให้แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563 ) เช่น จากบ้านเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง จากหน้ากากอนามัย
ที่ใช้และ หรือจากชุดทดสอบโควิด 19 เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมขนส่งมาที่จุดรวบรวมและนำไปกำจัดต่อไป  จังหวัดพัทลุงก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการจัดการขยะคล้าย ๆ กับพื้นที่
อื่น ๆ ในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่พัทลุงยังมี
จำนวนจำกัด และไม่ปรากฏงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่พัทลุง รวมทั้งสถานการณ์จริงในการกำจัดขยะติดเช้ือในจังหวัดพัทลุงพบว่าส่วนหนึ่งสถานบริการด้านสุขภาพจะ
ดำเนินการเผาทำลายเองและบางส่วนจะจ้างบริษัทกำจัด  ผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายช้ิน พบว่าข้อบกพร่องในการจัดการ
มูลฝอยในพื้นที่พัทลุงมาจากหลายปัจจัย เช่น ประชาชนไม่มีความตระหนัก ไม่มีความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ (พีรนาฎ 
คิดดี, 2547; โสมศิริ เดชารัตน์, 2561) การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย หรือ ประชาชนทำการคัดแยกเรียบร้อย แต่การ
บริหารจัดการขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ เนื่องจากการ
จัดการมูลฝอยเกี่ยวข้องกับงบประมาณ เป็นต้น ดังนั้นในสถานการณ์ที่ทุกคนให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดคำถามวิจัยว่าระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อมากน้อยระดับไหนและการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุงมีรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างไร เพื่อประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

วิธีการดำเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชากรคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 อำเภอคือ 
อำเภอป่าพะยอม อำเภอกงหรา และอำเภอควนขนุน รวมจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 24 แห่ง   
 คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครซี่มอร์แกนกำหนดตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 แห่ง สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทำแบบสอบและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการจัดการ
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มูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ประกอบด้วย 1) นายกหรือผู้แทนของแต่ละ อปท. รวมจำนวน 24 คน 2) ผู้รับชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ 
อปท. รวมจำนวน 24 คน 3) แกนนำชุมชนแห่งละ 2 คน รวมจำนวน 48 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 96 คน ผู้วิจัยจะทำการ
เก็บแบบสอบและสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ตำแหน่ง ประสบการณ์การฝึกอบรม 
 ส่วนท่ี 2 สถานการณ์และความเหมาะสมการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ข้อ จะ
สอบถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ความเหมาะสมในการคัดแยกและการเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัด ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในจัดการมูลฝอยติดเชื้อของของบุคลากรและชุมชน จำนวน 15 ข้อโดยการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ จะสอบถามในประเด็นต่อไปนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน ตามลำดับ  

ผลการวัดการมีส่วนร่วม ให้คะแนน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ(สิน พันธุ์พินิจ, 2553) ดังนี้ 
เห็นด้วยมาก = 4 คะแนน/เห็นด้วย = 3 คะแนน/ค่อนข้างเห็นด้วย = 2 คะแนน/ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย = 1 คะแนน/ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง = 0 คะแนน โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวท่ีตรงกับทัศนคติของตนเองมากที่สดุ การให้ค่าคะแนน พิจารณาภาพรวมมี
ระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) โดยได้แบ่งระดับช้ันคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ของ  Bloom(1971) แปรผลเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับสูง (คะแนน 2.36-3.00) ระดับปานกลาง (คะแนน  1.68-2.35) และระดับน้อย (คะแนน 1.00-1.67) 
ตามลำดับ  

ผู้วิจัยสร้างนำแบบสอบถามที่สร้างและปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ภาพรวมของแบบสำรวจและแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.975 และ 0.989 ตามลำดับ นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ได้ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.985 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล                         
 ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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มูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ประกอบด้วย 1) นายกหรือผู้แทนของแต่ละ อปท. รวมจำนวน 24 คน 2) ผู้รับชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ 
อปท. รวมจำนวน 24 คน 3) แกนนำชุมชนแห่งละ 2 คน รวมจำนวน 48 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 96 คน ผู้วิจัยจะทำการ
เก็บแบบสอบและสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ตำแหน่ง ประสบการณ์การฝึกอบรม 
 ส่วนท่ี 2 สถานการณ์และความเหมาะสมการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 ข้อ จะ
สอบถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ความเหมาะสมในการคัดแยกและการเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัด ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในจัดการมูลฝอยติดเชื้อของของบุคลากรและชุมชน จำนวน 15 ข้อโดยการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ จะสอบถามในประเด็นต่อไปนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน ตามลำดับ  

ผลการวัดการมีส่วนร่วม ให้คะแนน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ(สิน พันธุ์พินิจ, 2553) ดังนี้ 
เห็นด้วยมาก = 4 คะแนน/เห็นด้วย = 3 คะแนน/ค่อนข้างเห็นด้วย = 2 คะแนน/ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย = 1 คะแนน/ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง = 0 คะแนน โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวท่ีตรงกับทัศนคติของตนเองมากที่สดุ การให้ค่าคะแนน พิจารณาภาพรวมมี
ระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval scale) โดยได้แบ่งระดับช้ันคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ของ  Bloom(1971) แปรผลเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับสูง (คะแนน 2.36-3.00) ระดับปานกลาง (คะแนน  1.68-2.35) และระดับน้อย (คะแนน 1.00-1.67) 
ตามลำดับ  

ผู้วิจัยสร้างนำแบบสอบถามที่สร้างและปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ภาพรวมของแบบสำรวจและแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.975 และ 0.989 ตามลำดับ นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ได้ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.985 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล                         
 ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการสำรวจการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

ผลการสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเช้ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง จำนวน 24 แห่ง พบว่า มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาล จำนวน 15  แห่ง (ร้อยละ 62.50) ได้มีการบรรจุแผนการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในแผนการดำเนินงานขององค์กร และมีการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับตำบล จำนวน 9 แห่ง (ร้อยละ 37.50) ไม่มีการบรรจุแผนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและตั้งงบประมาณในแผนการ
ดำเนินงานขององค์กร ผลการสำรวจระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของ อปท. จำนวน 24 แห่ง พบว่า อปท. มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้                       
1) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยท่ัวไป ณ แหล่งกำเนิด      
 ผลการสำรวจพบว่ามี อปท. จำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 50.00) มีการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป ณ 
แหล่งกำเนิด มี อปท.จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 83.33) มีการสนับสนุนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ หลังจากนั้นจะทำการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือที่รวบรวมไว้ตามระยะเวลาที่ อปท. ได้กำหนดและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้นำมูลฝอยติดเชื้อมารวบรวมไว้ ณ ท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ พบว่ามี อปท. จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) 
มีการจัดแหล่งพักมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ชัดเจน และ อปท.จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) มีการว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาจัดการ 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีมูลฝอยติดเช้ือบางส่วนเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ อปท. จัดบริการไว้ เนื่องจากมูลฝอยติดเชื้อส่วน
หนึ่งจะถูกเข้าสู่ระบบกำจัดผ่านทางหน่วยงานสาธารณสุข เช่น มูลติดเชื้อจากครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง จะถูกรวบรวมนำส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชน เพื่อกำจัดต่อไป และมูลฝอยบางส่วนก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
เนื่องจากถูกเก็บขนรวมกับมูลฝอยท่ัวไป หรือ ถูกกำจัดโดยผู้ก่อมูลฝอยเอง เป็นต้น  

2) การเก็บขน            
 ผลการสำรวจพบว่ามี อปท. จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือโดยให้เอกชนเข้ามา
จัดการดังนั้นมูลฝอยติดเช้ือจะถูกเก็บขนด้วยรถที่ใช้เฉพาะเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้มี อปท.จำนวน 20 
แห่ง (ร้อยละ 83.33) มีการสนับสนุนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ จุดประสงค์เพื่อแยกมูลฝอยติดเช้ือ แต่ผลการสำรวจพบว่า 
แม้มีการการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากขยะทั่วไป แต่เมื่อพนักงานมาเก็บขนพบว่า มี อปท. จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 58.34) 
จะมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่มีการแยกประเภทขยะโดยจะรวมขยะทุกประเภทเข้าด้วยกันและนำไปสู่การกำจัด
ต่อไป ส่วน อปท จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83)  จะแยกกำจัดมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปโดยเก็บขนด้วยรถเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อเฉพาะ                                 
3) การกำจัด           
 ผลการสำรวจพบว่ามี อปท. จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) ว่าจ้างให้เอกชนมารับมูลฝอยติดเช้ือที่รวบรวมไว้ไป
กำจัดซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสขุ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) เพื่อให้การจัดการมูลฝอย
ติดเช้ือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ อปท. พบว่า มีการกองทิ้งกลางแจ้ง 10 แห่ง (ร้อยละ 41.67) มีการฝัง
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กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) และมีการเผาด้วยเตาเผาหรือเผาในพื้นที่ท่ีทาง อปท. ได้กำหนดไว้ 
จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 16.67)  (ตารางที ่1)  

ตารางที่ 1  การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง (n=24) 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
การคัดแยกและการเก็บรวบรวม   
การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยทั่ วไป ณ 
แหล่งกำเนิด 

12 50.00 

การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
สนับสนุนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 20 83.33 
มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 5 20.83 
การเก็บขน   
เก็บขนด้วยรถเอกชนท่ีใช้เฉพาะเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
รถเก็บขนขยะของ อปท. ที่ใช้ในการเก็บขนขยะทั่วไปไม่มี
การแยกประเภทขยะทั่วไปหรือมูลฝอยติดเชื้อ  

14  58.34 

รถเก็บขนขยะของ อปท. ท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
การกำจัด   
กำจัดโดยเอกชน 5 20.83 
การกองทิ้งกลางแจ้ง  10 41.67 
การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 5 20.83 
การเผาด้วยเตาเผาหรอืเผาในพื้นที่ท่ีทาง อปท. ได้กำหนดไว้ 4 16.67 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 

ผลการศึกษาพบว่าผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำของชุมชน 
จำนวน 96 คน โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (SD) = 1.97 
(0.19) สอดคล้องกับการศึกษาของผกามาส ปาลคะเชนทร์ และคณะ (2564) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อแยกตามระดับ
การมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับสูง จำนวน 16 คน (ร้อยละ 16.67) 
คะแนนเฉลี่ย (SD) = 2.45 (0.21) กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับปานกลาง จำนวน 56 คน (ร้อยละ 
58.33) คะแนนเฉลี่ย (SD) = 1.95 (0.18) และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระดับน้อย จำนวน 24 คน 
(ร้อยละ 25.00) 1.52 คะแนนเฉลี่ย (SD) = (0.17) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ระดับการมสี่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนในการจัดการมลูฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพัทลุง (n=96) 
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กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 20.83) และมีการเผาด้วยเตาเผาหรือเผาในพื้นที่ท่ีทาง อปท. ได้กำหนดไว้ 
จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 16.67)  (ตารางที ่1)  

ตารางที่ 1  การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง (n=24) 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
การคัดแยกและการเก็บรวบรวม   
การคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยทั่ วไป ณ 
แหล่งกำเนิด 

12 50.00 

การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
สนับสนุนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 20 83.33 
มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 5 20.83 
การเก็บขน   
เก็บขนด้วยรถเอกชนท่ีใช้เฉพาะเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
รถเก็บขนขยะของ อปท. ที่ใช้ในการเก็บขนขยะทั่วไปไม่มี
การแยกประเภทขยะทั่วไปหรือมูลฝอยติดเชื้อ  

14  58.34 

รถเก็บขนขยะของ อปท. ท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 5 20.83 
การกำจัด   
กำจัดโดยเอกชน 5 20.83 
การกองทิ้งกลางแจ้ง  10 41.67 
การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 5 20.83 
การเผาด้วยเตาเผาหรอืเผาในพื้นที่ท่ีทาง อปท. ได้กำหนดไว้ 4 16.67 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 

ผลการศึกษาพบว่าผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำของชุมชน 
จำนวน 96 คน โดยภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (SD) = 1.97 
(0.19) สอดคล้องกับการศึกษาของผกามาส ปาลคะเชนทร์ และคณะ (2564) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อแยกตามระดับ
การมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับสูง จำนวน 16 คน (ร้อยละ 16.67) 
คะแนนเฉลี่ย (SD) = 2.45 (0.21) กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับปานกลาง จำนวน 56 คน (ร้อยละ 
58.33) คะแนนเฉลี่ย (SD) = 1.95 (0.18) และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระดับน้อย จำนวน 24 คน 
(ร้อยละ 25.00) 1.52 คะแนนเฉลี่ย (SD) = (0.17) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ระดับการมสี่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนในการจัดการมลูฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพัทลุง (n=96) 

 
 

ระดับการมีส่วนร่วมของการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (n=96) 

จำนวน (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย (SD) 

สูง (คะแนน 2.36-3.00) 16 (16.67) 2.45 (0.21) 

ปานกลาง (คะแนน 1.68-2.35)                                                                      56 (58.33) 1.95 (0.18) 

ต่ำ (คะแนน 1.00-1.67) 24 (25.00) 1.52 (0.17) 

ภาพรวมระดับการมสี่วนร่วม
คะแนนเฉลีย่ (SD) 

1.97 (0.19) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนนำชุมชนในการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออยู่ในระดับ
ปานกลาง และพบว่าการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันไป บุคลากรของ อปท.และ
ตัวแทนจากชุมชนที่รับบริการการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
โดยตรงในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดต่อ อย่างไรก็ตามพบว่า
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือของ อปท. ยังไม่มีความพร้อมและแนวทางการจัดการยังไม่ชัดเจน ซึ่ง ผลการศึกษานำไปสู่แนว
ทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้คือ 

1) ควรกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบตั้งแต่การคัด
แยกมูลฝอยระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม การขน และการกำจัดที่ชัดเจนและถูกหลักสุขาภิบาล 

2) ควรส่งเสริมการคัดแยกมลูฝอยจากแหล่งกำเนิด และสนบัสนุนถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ
มูลฝอย 

3) ควรประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการมลูฝอยติดเชื้อให้ชัดเจนในทุกกระบวนการการจัดการมลูฝอยติดเช้ือ  
4) ควรดำเนินการจัดการมลูฝอยติดเช้ือและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจดัการมลูฝอยติด

เชื้อและมลูฝอยประเภทอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เปรียบเทียบความเครียดจากการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด–19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 ต.
ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับจ.กระบ่ี และหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 

ณัฏฐ์นรี โยมา1 อานิยา เทศอาเส็น1 ณัชชา แดหวามาลัย1 โสมศริิ เดชารัตน์2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับความเครียดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการทำงานของอาสมัครประจำหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด–19 และเพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดในการ
ทำงานช่วงช่วงโควิด–19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 
จำนวน 23 คน และตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 21 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ลักษณะ
การทำงาน สภาวะความเสี่ยงติดเช้ือ และความเครียดต่อการทำงาน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Paired-sample t-test 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 38.5 ± 7.06 ปี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่
ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีลักษณะการทำงาน สภาวะเสี่ยงติดเช้ือ และความเครียดต่อการทำงาน ในระดับที่ต่ำกว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จากระดับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .011 กล่าวคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งไทร
ทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีระดับความเครียดต่ำกว่าสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล  

คำสำคัญ : ความเครียด, การทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด–19, อาสาสมัครสาธารณสุข 
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Comparison of working stress during the COVID-19 situation of Village Health Volunteer 
in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi and Group 6,  

Khuan Don, Satun Province 
 

Natnaree Yoma1Arniya Tesarsen1Natcha Daewamalai1Somsiri Decharat2Wanpen Thongsuk2 

Abstract 

 This study is survey research to study stress levels, factors that result in stress in the work of 
village recruits during covid-19 situations. And to compare the stress levels during covid-19 for the village 
health volunteers. In ThungSai Thong Subdistrict Lam Thap District, Krabi Province: 23 persons and Khuan 
Don Subdistrict, Khuan Don District, Satun Province, 21 using general data questionnaires. Features 
Infectious risk and stress to work Statistics used to analyze data are frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired-sample t-test. 

 The results showed that the sample was mostly female, with an average age of 38.5 ± 7.06 years, 
Village Health Volunteer in Group 4, Tungsai Thong, Lam Thap, Krabi province has behavior, risk of 
infection and stress to work. At a lower level, Village Health Volunteer in Group 6, Khuan Don. Khuan Don 
Satun from the stress levels of the Village Health Volunteer is different. Statistically significant at .05, that 
is, Village Health Volunteer in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi has lower stress levels than 
Village Health Volunteer in Group 6, Khuan Don. Khuan Don, Satun Province  

Keywords: Stress, working during COVID-19, Village Health Volunteer 
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in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi and Group 6,  

Khuan Don, Satun Province 
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Abstract 

 This study is survey research to study stress levels, factors that result in stress in the work of 
village recruits during covid-19 situations. And to compare the stress levels during covid-19 for the village 
health volunteers. In ThungSai Thong Subdistrict Lam Thap District, Krabi Province: 23 persons and Khuan 
Don Subdistrict, Khuan Don District, Satun Province, 21 using general data questionnaires. Features 
Infectious risk and stress to work Statistics used to analyze data are frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired-sample t-test. 

 The results showed that the sample was mostly female, with an average age of 38.5 ± 7.06 years, 
Village Health Volunteer in Group 4, Tungsai Thong, Lam Thap, Krabi province has behavior, risk of 
infection and stress to work. At a lower level, Village Health Volunteer in Group 6, Khuan Don. Khuan Don 
Satun from the stress levels of the Village Health Volunteer is different. Statistically significant at .05, that 
is, Village Health Volunteer in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi has lower stress levels than 
Village Health Volunteer in Group 6, Khuan Don. Khuan Don, Satun Province  

Keywords: Stress, working during COVID-19, Village Health Volunteer 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

 การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่
ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางของประเทศจีน กว่า 
19 ล้านคน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยได้ออกประกาศเป็นทางการ พบโรคปอด
อักเสบไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลที่เมืองอู่ฮั่น โดยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดในการติดต่อสู่คน 
คือ การสัมผัสกับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ที่วางขายในตลาด และเนื่องจากเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น จึง
ทำให้การระบาด แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและองค์การอนามัยโลก ได้ออกมาระบุว่า ไวรัสชนิดดังกล่าว คือ SARS-CoV-2 เรียกว่า 
COVID-19 (ย่อมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 2019) ตามการประกาศ ช่ืออย่าง
เป็นทางการที่ใช้เรียก โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขององค์การอนามัยโลก และพบการแพร่
เชื้อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) ในวันที่ 30 มกราคม 
2563 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศท่ัวโลก (งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564) 

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ่ (Coronavirus Pandemic) มี
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเทศจีนเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เช่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน สเปน ฝรั่งเศส พบ
ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 3,000-4,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 200-300 ราย อัตราการ
เสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 3.5 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ซึ่งยุโรป (อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เป็นต้น) สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา (บราซิล) รัสเซีย อินเดีย 
แอฟริกาใต้ ได้ทยอยเป็นศูนย์กลางการระบาดและเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องหรือระลอกใหม่ ซึ่งพบว่าการเกิดวิกฤติกลายพันธุ์ 
ของเช้ือโควิด 19 เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากขึ้น (งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ , 
2564) 

 สำหรับประเทศไทย จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ระบาดไปท่ัว โลก กรมควบคุมโรค ได้เปิด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ตั้งแต่ 4 มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อตอบโต้การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเริ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื้อที่ช่องทางเข้าออกประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวจีน
ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ภายในเวลา 2 สัปดาห์ และเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศ
ไทยมีรายงานผู้ป่วยชาวไทยรายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีประวัติขับรถแท็กซี่
ให้บริการกับผู้ป่วยชาวจีน ในระยะต่อมาจำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆ ทั้งผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศและ
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ในระยะต่อมาได้
พบการแพร่ระบาดใหญ่ โดยเป็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) คือ การแพร่ระบาดในสนามมวย และสถานบันเทิง ใน
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พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีความแออัด ประกอบกับในระยะดังกล่าวมีการประกาศ
ปิดเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรออกไปยังจังหวัดต่างๆ ทำให้ผู้สัมผัสเชื้อกระจายออกไปยัง
ต่างจังหวัด จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เป็นต้นมา เป็นเหตุให้รัฐบาล
ต้องยกระดับการบริการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด โดยสั่งการให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันภายในขอบเขตอำนาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และจัดตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 การยกระดับมาตรการใน
การเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมาตรการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 
มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย 1) การป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อ เข้าสู่ประเทศไทย 2) การยับยั้งการระบาดภายในประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข หลังจากมีการออกประกาศต่างๆ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นมา ผู้ติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ 
(งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564) 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาสำรวจ ในอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.
กระบี่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เริ่มจากการคัดเลือกตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของทั้งสองอำเภอในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูลและได้คัดเลือกตัวอย่าง
ของตำบล ได้แก่ ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่  และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และคัดเลือกหมู่บ้านที่
อยู่ใน ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มาอย่างละ 1 หมู่บ้าน โดยคำนวณ
กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างอสม.ร้อยละร้อยของอสม.ทั้งหมดในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
แบบเจาะจง จะได้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับจ.กระบี่ จำนวน 23 คน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 21 คน รวมท้ังหมด 44 คน 
โดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 

 1.เป็นอสม.ในพื้นที่ท่ีกำหนด 
 2.มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.ให้ความร่วมมือในการทำงาน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอสม. จำแนกตามข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่ (n=23) พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.6 ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.9 อสม.จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ระยะเวลาการทำงานของอสม.อยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีรายได้หรือ
ค่าตอบแทนของอสม.อยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลำดับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างอสม.จังหวัดสตูล 
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พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีความแออัด ประกอบกับในระยะดังกล่าวมีการประกาศ
ปิดเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรออกไปยังจังหวัดต่างๆ ทำให้ผู้สัมผัสเชื้อกระจายออกไปยัง
ต่างจังหวัด จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เป็นต้นมา เป็นเหตุให้รัฐบาล
ต้องยกระดับการบริการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด โดยสั่งการให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันภายในขอบเขตอำนาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และจัดตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 การยกระดับมาตรการใน
การเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเช้ือโควิด-19 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมาตรการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 
มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย 1) การป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อ เข้าสู่ประเทศไทย 2) การยับยั้งการระบาดภายในประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข หลังจากมีการออกประกาศต่างๆ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นมา ผู้ติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ 
(งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564) 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาสำรวจ ในอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.
กระบี่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เริ่มจากการคัดเลือกตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของทั้งสองอำเภอในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูลและได้คัดเลือกตัวอย่าง
ของตำบล ได้แก่ ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่  และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และคัดเลือกหมู่บ้านที่
อยู่ใน ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มาอย่างละ 1 หมู่บ้าน โดยคำนวณ
กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างอสม.ร้อยละร้อยของอสม.ทั้งหมดในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
แบบเจาะจง จะได้ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับจ.กระบี่ จำนวน 23 คน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 21 คน รวมท้ังหมด 44 คน 
โดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 

 1.เป็นอสม.ในพื้นที่ท่ีกำหนด 
 2.มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.ให้ความร่วมมือในการทำงาน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างอสม. จำแนกตามข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่ (n=23) พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.6 ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.9 อสม.จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ระยะเวลาการทำงานของอสม.อยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีรายได้หรือ
ค่าตอบแทนของอสม.อยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลำดับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างอสม.จังหวัดสตูล 

(n=21) ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 85.7 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.9 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีระยะเวลาการทำงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.4 และมีรายได้หรือค่าตอบแทนของอสม.อยู่
ระหว่าง 1,000-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่ (n=23) และจังหวัดสตูล 
(n=21) 

ข้อมูลทั่วไป  กระบี่ (n=23)  
จำนวน           ร้อยละ (%)       

 
 

สตูล (n=21) 
จำนวน              ร้อยละ (%) 

1.เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

         
         7                   30.4             
        16                  69.6 

 
           3                   14.3 
          18                  85.7 

2.อาย ุ
   - 18-25 ปี 
   - 26-35 ปี 
   - 36-50 ปี 
   - 51 ปีขึ้นไป 

 
        -                      - 
        1                    4.3 
        8                   34.8 
       14                  60.9 

 
           1                    4.8 
          13                   61.9 
           7                    33.3 
           -                       - 

3.ระดับการศึกษา 
   - ประถมศึกษาตอนต้น 
   - ประถมศึกษาตอนปลาย 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - ปริญญาตร ี

 
        1                    4.3 
       19                  82.6 
        -                     - 
        -                     - 
        3                  13.0 

 
           -                       -  
           -                       - 
           6                    28.6 
          15                   71.4 
           -                       - 

4.ระยะเวลาการทำงาน 
   - ต่ำกว่า 5 ปี 
   - 5-10 ปี 
   - 11-15 ปี 
   - 16 ปีขึ้นไป 

 
        2                    8.7 
        6                   26.1 
        8                   34.8 
        7                   30.4 

 
           2                     9.5 
          15                    71.4 
           3                     14.3 
           1                      4.8 

5.ค่าป่วยการ 
   - 1,000-1,500 บาท 
   - มากกว่า 1,500 บาท 

        
       23                   100 
        -                       - 

      
          21                    100 
           -                        - 
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 ผลการศึกษาลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยจะรายงานความถี่ของการทำงานเป็นจำนวนร้อยละที่ 
อสม. ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 47.8 มีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เสี่ยงติดเชื้อภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 56.5 มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด–19 ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
91.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติของจังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.2 มีการลงพื้นท่ีตรวจสอบผู้ที่มาจากนอก
พื้นที่หรือพื้นท่ีสีแดงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 69.6มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีเชื้อเชื้อโควิด–19 เข้ามายังพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบของจังหวัด
กระบี่ อยู่ในระดับมาก สำหรับลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดสตูล พบว่า ร้อยละ 61.9 มีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เสี่ยง
ติดเชื้อภายในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1 มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด–
19 ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.9 มี
การลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่มาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่สีแดงอยูใ่นระดับมากและร้อยละ 57.1 มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีเช้ือเช้ือโควิด–
19 เข้ามายังพื้นที่ท่ีรับผิดชอบในระดับมาก ตามลำดับ 

 ผลการศึกษาสภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด–19 ขณะปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดกระบ่ี ผู้วิจัยจะรายงานความถี่
ของการทำงานเป็นจำนวนร้อยละที่อสม.มีภาวะเสีย่งต่อการตดิเช้ือ ได้แก่ ร้อยละ 100 มีการสัมผัสโดยตรงกับผูเ้สีย่งต่อการเกิด
โรค ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.7 มีการพบปะพูดคุยกับบุคคลที่ท่านไม่ทราบถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัยก่อนเข้ามาในพื้นที่ที่ท่าน
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.2 มีการล้างมือทุกครั้งภายหลังจากพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 มีการ
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรในการพบปะ
ผู้คนหรือในสถานท่ีทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 87.0 และมีจุดบริการแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานท่ีทำงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.7 สำหรับลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดสตูล พบว่า ร้อยละ 61.9 มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด–19 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.4 มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรค อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.0 มีการ
พบปะพูดคุยกับบุคคลที่ท่านไม่ทราบถิ่นฐาน ท่ีอยู่อาศัยก่อนเข้ามาในพ้ืนท่ีที่ท่านรับผิดชอบ ร้อยละ 66.7 มีการล้างมือทุกครั้ง
ภายหลังจากพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.2  มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะผู้คน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 90.5 มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการพบปะผู้คนหรือในสถานที่ทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ร้อยละ 85.7 มีจุดบริการแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานท่ีทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ  

 ผลการศึกษาความเครียดต่อการทำงานของอสม.จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยจะรายงานความถี่ของการทำงานเป็นจำนวน
ร้อยละที่อสม.มีความเครยีดตอ่การทำงาน ได้แก่ ร้อยละ 91.3 มีความเครียดต่อการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ติดเชื้อ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 87.0 มีความเครียดต่อภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.2 มีความเครียดต่อการ
ค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 มีความเครียดในเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 82.6 มีความเครียดต่อการติดเชื้อของคนภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 87.0 มีความเครียดในเรื่องการค้นหามาตรการลดการติดเช้ือโควิด-19 อยู่ในระดับน้อย สำหรับ
ความเครียดต่อการทำงานของอสม.จังหวัดสตูล ร้อยละ 85.7 มีความเครียดต่อการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ติดเช้ือ อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 66.7 มีความเครียดต่อภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.7 มีความเครียดต่อการค้นหาผู้เสี่ยงติด
เชื้อภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 มีความเครียดในเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1487

 ผลการศึกษาลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยจะรายงานความถี่ของการทำงานเป็นจำนวนร้อยละที่ 
อสม. ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ร้อยละ 47.8 มีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เสี่ยงติดเชื้อภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 56.5 มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด–19 ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
91.1 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติของจังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.2 มีการลงพื้นท่ีตรวจสอบผู้ที่มาจากนอก
พื้นที่หรือพื้นท่ีสีแดงอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 69.6มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีเชื้อเชื้อโควิด–19 เข้ามายังพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบของจังหวัด
กระบี่ อยู่ในระดับมาก สำหรับลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดสตูล พบว่า ร้อยละ 61.9 มีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เสี่ยง
ติดเชื้อภายในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1 มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด–
19 ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.9 มี
การลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่มาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่สีแดงอยูใ่นระดับมากและร้อยละ 57.1 มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีเช้ือเช้ือโควิด–
19 เข้ามายังพื้นที่ท่ีรับผิดชอบในระดับมาก ตามลำดับ 

 ผลการศึกษาสภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด–19 ขณะปฏิบัติงานของอสม.จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยจะรายงานความถี่
ของการทำงานเป็นจำนวนร้อยละที่อสม.มีภาวะเสีย่งต่อการตดิเช้ือ ได้แก่ ร้อยละ 100 มีการสัมผัสโดยตรงกับผูเ้สีย่งต่อการเกิด
โรค ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.7 มีการพบปะพูดคุยกับบุคคลที่ท่านไม่ทราบถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัยก่อนเข้ามาในพื้นที่ที่ท่าน
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.2 มกีารล้างมือทุกครั้งภายหลังจากพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 มีการ
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100 มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรในการพบปะ
ผู้คนหรือในสถานท่ีทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 87.0 และมีจุดบริการแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานท่ีทำงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.7 สำหรับลักษณะการทำงานของ อสม. จังหวัดสตูล พบว่า ร้อยละ 61.9 มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด–19 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.4 มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรค อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.0 มีการ
พบปะพูดคุยกับบุคคลที่ท่านไม่ทราบถิ่นฐาน ท่ีอยู่อาศัยก่อนเข้ามาในพ้ืนท่ีที่ท่านรับผิดชอบ ร้อยละ 66.7 มีการล้างมือทุกครั้ง
ภายหลังจากพบปะผู้คน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.2  มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะผู้คน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 90.5 มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการพบปะผู้คนหรือในสถานที่ทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ร้อยละ 85.7 มีจุดบริการแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานท่ีทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ  

 ผลการศึกษาความเครียดต่อการทำงานของอสม.จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยจะรายงานความถี่ของการทำงานเป็นจำนวน
ร้อยละที่อสม.มคีวามเครยีดตอ่การทำงาน ได้แก่ ร้อยละ 91.3 มีความเครียดต่อการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ติดเชื้อ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 87.0 มีความเครียดต่อภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.2 มีความเครียดต่อการ
ค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 มีความเครียดในเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 82.6 มีความเครียดต่อการติดเชื้อของคนภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 87.0 มีความเครียดในเรื่องการค้นหามาตรการลดการติดเช้ือโควิด-19 อยู่ในระดับน้อย สำหรับ
ความเครียดต่อการทำงานของอสม.จังหวัดสตูล ร้อยละ 85.7 มีความเครียดต่อการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ติดเช้ือ อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 66.7 มีความเครียดต่อภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 66.7 มีความเครียดต่อการค้นหาผู้เสี่ยงติด
เชื้อภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 61.9 มีความเครียดในเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่

ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.6 มีความเครียดต่อการติดเชื้อของคนภายในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับ
น้อย และร้อยละ 57.1 มีความเครียดในเรื่องการค้นหามาตรการลดการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  

 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีระดับความเครียดต่ำ
กว่าสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มีระดับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 2 ความแตกต่างของระดับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (n = 44) 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน M S.D. T-test P-value 

ม.4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.
กระบี่ 

3.41 1.182 
-2.760 .011 

ม.6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.
สตูล 

3.98 1.065 

p <0.011 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีลักษณะการ
ทำงาน สภาวะเสี่ยงติดเชื้อ และความเครียดต่อการทำงาน ในระดับท่ีต่ำกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล จากระดับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .011 กล่าวคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีระดับความเครียดต่ำกว่า
สาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.
กระบี่ และอาสาสมัครประจำหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มีความเครียดจากการทำงานที่สูง
เหมือนกัน ดังนั้นควรมีแนวทางเก่ียวกับการจัดการความเครียดจากการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด–19 เช่น 
การผ่อนคลายความเครียด โดยการหยุดพักผ่อน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน การหากิจกรรมยามว่างที่ทำให้
ผ่อนคลายความเครียดได้ เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รวมถึง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ท่ีคอยอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้ผู้
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ศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลและขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่ให้ความกรุณาเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง 

ง า น โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  ก ลุ่ ม พั ฒ น า วิ ช า ก า ร โ ร ค ติ ด ต่ อ , 2564 [อ อ น ไ ล น์ ] . สื บ ค้ น จ า ก : 
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf  
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ศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลและขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่านที่ให้ความกรุณาเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง 

ง า น โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  ก ลุ่ ม พั ฒ น า วิ ช า ก า ร โ ร ค ติ ด ต่ อ , 2564 [อ อ น ไ ล น์ ] . สื บ ค้ น จ า ก : 
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf  

  

  

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนใน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
ลิญานา แวดอเลาะ1 ต่วนบัลกิซ  มุสตาฟา1 ธิตมิา ณ สงขลา2*และสภุาพร เมฆสวี2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการท างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด
และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงานท าสวนจ านวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ท าการศึกษา
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมากกว่าครึ่งมีประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุจากการท างาน ได้แก่ เศษวัสดุ/สิ่งของกระเด็นเข้าตาหรือล าตัว และเศษวัสดุ/สิ่งของบาด/ทิ่ม แทง ต า ลักษณะงานท่ี
เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัตเิหตสุูงที่สุด ได้แก่ การตัดหญ้า ตัดแต่งไม้และท าความสะอาดเครือ่งมือเครื่องจักรตามล าดบั  
ส่วนใหญ่ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับไม่หยุดงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาความรู้ของพนักงานท าสวนและการ
จัดการด้านความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน
สามารถแบ่งสาเหตุเหตุการณ์ย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงาน เช่น พนักงานท าสวนมีการหยอกล้อเล่นขณะท างาน 
ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์แหลมคมและการตรวจสอบ 2) เครื่องมือ/เครื่องจักร เช่น ขาดการ
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มีฝุ่นในพื้นที่การท างาน และ 4) การจัดการ
ความปลอดภัย เช่น ยังขาดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงควร
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรในการท างานพร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่
พนักงาน ก าหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานด้วยตนเองก่อนเริ่มงานและควบคุมดูแลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานอย่างใกล้ชิด 

ค าส าคัญ : พนักงานท าสวน  ความเสี่ยง อุบัติเหตุ แผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด 
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Abstract 

 This research was to study the risk analysis of accidents among gardening workers in Thaksin 
University, Phatthalung Campus. The risk analysis of accidents at work among works was performed by using 
the fault tree analysis (FTA) and the data were collected using questionnaires among 41 gardeners. The 
data were analyzed using descriptive statistics. The study was conducted between June to November 2021. 
The results showed that the majority of the gardeners have had an accident at work such as scrap/things 
splash in the eyes or body and scrap/objects to cut/stab, pound and smash. The responsibilities which had 
the highest accidents or near miss included mowing, trimming wood and cleaning machine/tools 
respectively. The majority of the accident severity was working long hours. In addition, the overall body of 
the knowledge of gardeners and safety management were in a moderate level. The results of the risk 
analysis of accident causes at work can be divided into 4 intermediate events as follows: 1) man or workers, 
a gardener who teases while working, lack of knowledge on chemical storage, tools, sharp equipment and 
inspection 2) machines/tools, a lack of regular inspection of equipment and tools 3) working environment 
which is dusty in the workplace and 4) management which is a lack of training in first aid and emergency 
response to workers. Therefore, the company should prepare an operating manual and work inspection or 
machines manual to work including training to educate workers, requiring a manual work, safety inspection 
before starting work and work safety closely monitored by supervisors. 
 
Keywords: Gardener, Risk, Accident, Fault Tree Analysis (FTA) 
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บทน า 

อาชีพท าสวนมีลักษะการท างานที่ต้องดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ลักษณะงานที่พนักงานสวน
รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นงานภาคสนาม เช่น การตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้และดอกไม้ออกจากพ้ืนท่ีสนาม
หญ้า รวมถึงการลอกคูน้ า เป็นต้น จากลักษณะสภาพแวดล้อมของการท างาน ท าให้พนักงานท าสวนมีโอกาสสัมผัสกับความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน ปัจจุบันความเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนมาจาก
หลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องจักรที่ผิดวิธี การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การท างานกับเครื่องจักร
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช ารุด สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยและท่าทางการท างานไม่เหมาะสมน าไปสู่การบาดเจ็บของกระดกู
และกล้ามเนื้อ[1,2,3,4] จากการสัมภาษณ์พนักงานท าสวนจ านวน 15 คน จากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง พบว่าเบื้องต้นพนักงานท าสวนมีประวัติเคยเกิดอุบัติเหตุจากการท างานท าสวนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เช่น ตะปูต าเท้า (บาดเจ็บสาหัส) จ านวน 1 คน โดนเศษลวดต าเท้า จ านวน 3 คน เศษเหล็กกระเด็นเข้าล าตัวจากการใช้เครื่อง
ตัดหญ้า จ านวน 6 คน เศษแก้วต าเท้าขณะท างานลอกคูน้ า จ านวน 2 คน เศษลวดทิ่มเท้า จ านวน 2 คน ลื่นล้มบ่อสระ จ านวน 
1 คน ถึงแม้มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานแต่การศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานท าสวนยังมีการศกึษาอยู่น้อย  จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์
ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านบุคคล เช่น ความรู้และพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงานท าสวนในสถานประกอบการหรือในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม รวมไป
ถึงพฤติกรรมจากการท างานการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ  รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงานท าสวน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นถึง
ความส าคัญในการศึกษาถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน าไปสู่การบาดเจ็บของพนักงานท าสวนภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลยั
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเสนอแนวทางการป้องกัน ควบคุมหรือลดอุบัติเหตุจากการท างานและส่งเสริมความปลอดภัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey study) เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานท าสวน
จากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการท างานของพนักงานท าสวนด้วย
เทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผดิพลาด (Fault tree analysis; FTA) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 41 
คน ซึ่งมรีะยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 
1. ประชากรที่ศึกษา: กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง จ านวน 41 คน ท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีค านวณจากสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 39 คน แต่สามารถเก็บได้จริง 37 คน เก็บตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1) เป็นพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุงจาก 4 บริษัท 2) เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และ 3) เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดระยะเวลาการด าเนินการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดออก ได้แก่ 1) พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และ 2) พนักงานที่ไม่ได้ท างานประจ าของบริษัทรับจ้าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้จริงจ านวน 41 คน 
เนื่องจากพนักงานทุกคนยินยอมท าแบบสอบถามและอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดครบถ้วน                                                  
2. เคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลของพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item- Objective 
Congruency) ไม่ต่ ากว่า 0.50 (IOC=0.99) แสดงว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ นอกจากน้ีโครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ี COA No.TSU 2021_168 (REC No.0297)  
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2.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระยะเวลาในการท างาน ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 
ลักษณะงานหรือพื้นที่การท างานที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการอบรม ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างาน 2)  พฤติกรรมในการท างาน  3)  การใ ช้
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 4) สภาพแวดล้อมในการท างาน และ 5) การจัดการความปลอดภัย 
2.2 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้เทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด (Fault tree analysis; FTA) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งออกเป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) ใช้หลักการ 3M 1E เพื่อจะน าไปสู่การแยกกลุ่มสาเหตุต่างๆ 
ประกอบด้วย 1) M; Man คือ พนักงานท าสวน 2) M; Machine คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน วัตถุดิบหรือ
อะไหล่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ 3) M; Management คือ การจัดการความปลอดภัย และ 4) E; Environment คือ สภาพอากาศ 
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามของ
พนักงานท าสวน สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลสาเหตุจาก
เอกสารแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน การสังเกต  สัมภาษณ์และการ
วิเคราะห์ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งสาเหตุพื้นฐานของ
การเกิดอุบตัิเหตุออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe acts) 2) สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
(Unsafe conditions) และ 3) พฤติกรรมในการท างาน (Working behaviors) การศึกษาสาเหตุด้านต่างๆ  
3. การแปลผลข้อมูล 
1) ความรู้ของพนักงานสวนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างาน จ านวน 15 ข้อ กรณีตอบได้ถูกต้องให้คะแนนเท่ากับ 1 
คะแนน และตอบผิด/ไม่แน่ใจให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับความรู้แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (0.81 - 1.00) ดี (0.61 - 
0.80) ปานกลาง (0.41 - 0.60) น้อย (0.21 - 0.40) และน้อยมาก (0.00 - 0.20) 
2) พฤติกรรมในการท างาน จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ ความถี่ในการแสดงพฤติกรรมโดยภาพรวมของพนักงาน แบ่งเป็น 5 
ความถี่ ได้แก่  ทุกคน/ทุกครั้ง (5 คะแนน) ส่วนใหญ่ (4 คะแนน) บางคน (3 คะแนน) ส่วนน้อย (2 คะแนน) และไม่เคย/ไม่มี 
(1 คะแนน) (การแปลผลตามข้อสังเกตเชิงบวกและเชิงลบ) จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับพฤติกรรมแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21 - 5.00) ดี (3.41 - 4.20) 
ปานกลาง (2.61 - 3.40) พอใช้ (1.81 - 2.60) และควรปรับปรุง (1.00 - 1.80) 
3) การจัดการความปลอดภัย จ านวน 13 ข้อ แบ่งความถี่ในการด าเนินการเป็น 5 ความถี่ ได้แก่  มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 
คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) น้อยที่สุด (1 คะแนน) (การแปลผลตามข้อสังเกตเชิงบวกและเชิงลบ) 
จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับการจัดการแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21 - 5.00) ดี (3.41 - 4.20) ปานกลาง (2.61 - 3.40) พอใช้ (1.81 - 2.60) และควรปรับปรงุ 
(1.00 - 1.80) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข้อมูลทั่วไปของพนักงานและการวิเคราะห์สาเหตุแต่ละสาเหตุหรือแต่ละด้าน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1.  ข้อมูลทั่วไปของพนักงานท าสวน 
 พนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจ านวน 41 คน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 45 ปี ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอายุการท างานอยู่ในช่วง 1-3 ปี นอกจากนี้โรคประจ าตัวของ
พนักงานท าสวนที่พบ ได้แก่ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความดันและเบาหวาน รายละเอียดดังตารางที่ 1  
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2.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระยะเวลาในการท างาน ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 
ลักษณะงานหรือพื้นที่การท างานที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการอบรม ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างาน 2)  พฤติกรรมในการท างาน  3)  การใ ช้
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 4) สภาพแวดล้อมในการท างาน และ 5) การจัดการความปลอดภัย 
2.2 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้เทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด (Fault tree analysis; FTA) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งออกเป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) ใช้หลักการ 3M 1E เพื่อจะน าไปสู่การแยกกลุ่มสาเหตุต่างๆ 
ประกอบด้วย 1) M; Man คือ พนักงานท าสวน 2) M; Machine คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน วัตถุดิบหรือ
อะไหล่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ 3) M; Management คือ การจัดการความปลอดภัย และ 4) E; Environment คือ สภาพอากาศ 
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามของ
พนักงานท าสวน สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลสาเหตุจาก
เอกสารแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน การสังเกต  สัมภาษณ์และการ
วิเคราะห์ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งสาเหตุพื้นฐานของ
การเกิดอุบตัิเหตุออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe acts) 2) สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
(Unsafe conditions) และ 3) พฤติกรรมในการท างาน (Working behaviors) การศึกษาสาเหตุด้านต่างๆ  
3. การแปลผลข้อมูล 
1) ความรู้ของพนักงานสวนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างาน จ านวน 15 ข้อ กรณีตอบได้ถูกต้องให้คะแนนเท่ากับ 1 
คะแนน และตอบผิด/ไม่แน่ใจให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับความรู้แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (0.81 - 1.00) ดี (0.61 - 
0.80) ปานกลาง (0.41 - 0.60) น้อย (0.21 - 0.40) และน้อยมาก (0.00 - 0.20) 
2) พฤติกรรมในการท างาน จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ ความถี่ในการแสดงพฤติกรรมโดยภาพรวมของพนักงาน แบ่งเป็น 5 
ความถี่ ได้แก่  ทุกคน/ทุกครั้ง (5 คะแนน) ส่วนใหญ่ (4 คะแนน) บางคน (3 คะแนน) ส่วนน้อย (2 คะแนน) และไม่เคย/ไม่มี 
(1 คะแนน) (การแปลผลตามข้อสังเกตเชิงบวกและเชิงลบ) จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับพฤติกรรมแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21 - 5.00) ดี (3.41 - 4.20) 
ปานกลาง (2.61 - 3.40) พอใช้ (1.81 - 2.60) และควรปรับปรุง (1.00 - 1.80) 
3) การจัดการความปลอดภัย จ านวน 13 ข้อ แบ่งความถี่ในการด าเนินการเป็น 5 ความถี่ ได้แก่  มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 
คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) น้อยที่สุด (1 คะแนน) (การแปลผลตามข้อสังเกตเชิงบวกและเชิงลบ) 
จากนั้นใช้เกณฑ์ระดับการจัดการแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของอาร์.เอ.ลิเคิร์ท (R.A.Likert) อ้างอิงการ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21 - 5.00) ดี (3.41 - 4.20) ปานกลาง (2.61 - 3.40) พอใช้ (1.81 - 2.60) และควรปรับปรงุ 
(1.00 - 1.80) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายข้อมูลทั่วไปของพนักงานและการวิเคราะห์สาเหตุแต่ละสาเหตุหรือแต่ละด้าน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1.  ข้อมูลทั่วไปของพนักงานท าสวน 
 พนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจ านวน 41 คน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 45 ปี ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอายุการท างานอยู่ในช่วง 1-3 ปี นอกจากน้ีโรคประจ าตัวของ
พนักงานท าสวนที่พบ ได้แก่ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ความดันและเบาหวาน รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานท าสวน (n=41) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ: ชาย 34 82.93 
อายุ: ≥45 ป ี 13 31.71 
อายุการท างาน: 1-3 ปี 25 60.97 
การศึกษา: มัธยมศึกษา 18 43.90 
โรคประจ าตัว: โรคกระดูกและกล้ามเน้ือ ความดันและเบาหวาน 3 7.32 

 พนักงานท าสวนมากกว่าครึ่งเคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่พบมากที่สุด ได้แก่ การ
สัมผัสถูกเศษวัสดุ/สิ่งของกระเด็นเข้าตาหรือล าตัว สอดคล้องกับลักษณะงานที่พนักงานสวนส่วนใหญ่ท าตามหน้าที่งาน คือ 
การตัดแต่งหญ้า การตัดแต่งไม้ ซึ่งระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าครึ่งเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงาน 
รองลงมาหยุดงานไม่เกิน 3 วัน และหยุดงานเกิน 3 วัน ตามล าดับ อีกทั้งยังพบว่าพนักงานท าสวนเกือบครึ่งไม่เคยอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน รายละเอียดดังตารางที่ 2 ลักษณะการท างานที่พบความเสี่ยงของพนักงานท าสวน
เช่นเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกรปลูกหอมแดง ชาวนา กลุ่มแกะล าไยและผู้ปลูกยาสูบมีลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของพนักงานคนสวนทีค่วามสอดคล้องกัน[1,2,3,4]    

ตารางที ่2 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานท าสวน (n=41) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ:  
เคยเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
เคย  

- เศษวัสดุ/ส่ิงของกระเด็นเข้าตาหรือล าตัว 
- เศษวัสดุ/ส่ิงของบาด/ทิ่ม แทง ต า                                      

 
4 
21 
19 
2 

 
9.76 
51.22 
90.48 
9.52 

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่หยุดงาน 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
หยุดงานเกิน 3 วัน 

 
12 
6 
3 

 
57.14 
28.57 
14.29 

ลักษณะงานหรือพื้นที่การท างานที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกดิอุบัตเิหตุ 
       การล้างท าความสะอาดอปุกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร             
       การตัดแต่งไม้                                                                                                
       การฉีดพ่นยาฆา่แมลง                                                           
       การขุด/ลอกคูระบายน้ า                                                       
       การตัดหญ้า                                                                         
       การตรวจสอบเครื่องมือ                                                       

 
4 
6 
1 
3         
10  
1          

 
16.00 
24.00 
4.00 
12.00 
40.00 
4.00 

ประวัติการอบรม 
ไม่เคย 
เคย 

 
20 
21 

 
48.78 
51.22 

3.  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอนัตรายในการท างานของพนักงานท าสวน 
 ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างานของพนักงานท าสวนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นพบว่าระดับความรู้ของพนักงานยังอยู่ในระดับน้อยมากถึงปานกลางเกี่ยวกับ การจัดเก็บสารเคมี 
การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์/ใช้วัสดุแหลมคม การท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและการตรวจสอบ
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ รายละเอียดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างานของพนักงานท าสวนที่อยู่ในระดับน้อยมากถึงน้อย 

4.  พฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวน 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามมีบางประเด็น
พบว่าระดับพฤติกรรมของพนักงานยังอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ การท างานกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรและการ
หยอกล้อของพนักงานขณะท างาน รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 พฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 จากผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนประเด็นท่ียังมีน้อยและควรปรับปรุงทั้งการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร การตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ การเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อช ารุด การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร การท าความสะอาดและการเก็บอุปกรณ์สอดคลอ้งกับการศึกษาในกลุ่มเกษตรปลูกข้าวและปลูกข้าวโพด 
เนื่องจากระดับการศึกษา ลักษณะการท างานที่คล้ายคลึงกันท่ีมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การท างานภาคสนามหรือกลางแจ้ง
[5,6,7] 

5. การจัดการความปลอดภัย 
 การจัดการความปลอดภัยของบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีระดับการจัดการความปลอดภัยส าหรับงานท าสวนอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง 
ได้แก่ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การสอบสวนอุบัติเหตุและการ
แจ้งหรือสื่อสารทั้งภาวะผิดปกติหรือฉุกเฉิน รายละเอียดดังภาพที่ 3 

0 1 2 3 4 5

การจัดเก็บสารเคมีสามารถเก็บในห้องท างานได้ หากไม่มีกลิ่นหรือไม่
ติดไฟ

การใช้วัสดุแหลมคมเสร็จในการจัดเก็บต้องหากหมดความคมไม่
จ าเป็นต้องพันส่วนที่แหลมคมให้มิดชิด

การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ สามารถรวมกันได้เพื่อลดพื้นที่ท างาน
และหยิบใช้ได้สะดวก

ผู้ปฏิบัติงานสามารถประกอบ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง หาก
มั่นใจและตรวจสอบว่าไม่อันตราย

หากพบสิ่งผิดปกติหรือเกิดเหตุไฟไหม้ขณะท างานให้แก้ไขด้วยตนเอง
และแจ้งหัวหน้างาน กรณีไม่สามารถแก้ไขได้

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือทิ้ง
ก่อน ขณะและหลังท างาน

น้อยมาก น้อย         ปานกลาง         ดี            ดีมากระดับความรู้

0.58±0.43

0.44±0.50

0.42±0.50

0.22±0.42

0.34±0.48

0.20±0.40

ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (0.60±0.14)

0 1 2 3 4 5

หยอกล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานในขณะท างาน

ปรับแต่ง หรือดัดแปลงเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรด้วยตนเอง
เพื่อให้การท างานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

พฤติกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก (4.33±0.33) 
1.39±1.51 

0.95±1.02 

  ควรปรับปรุง    พอใช้         ปานกลาง        ดี             ดีมาก ระดับพฤติกรรม 
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ภาพที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างานของพนักงานท าสวนที่อยู่ในระดับน้อยมากถึงน้อย 

4.  พฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวน 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามมีบางประเด็น
พบว่าระดับพฤติกรรมของพนักงานยังอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ การท างานกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรและการ
หยอกล้อของพนักงานขณะท างาน รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 พฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

 จากผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการท างานของพนักงานท าสวนประเด็นท่ียังมีน้อยและควรปรับปรุงทั้งการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร การตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ การเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อช ารุด การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร การท าความสะอาดและการเก็บอุปกรณ์สอดคลอ้งกับการศึกษาในกลุ่มเกษตรปลูกข้าวและปลูกข้าวโพด 
เนื่องจากระดับการศึกษา ลักษณะการท างานท่ีคล้ายคลึงกันท่ีมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การท างานภาคสนามหรือกลางแจ้ง
[5,6,7] 

5. การจัดการความปลอดภัย 
 การจัดการความปลอดภัยของบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มีระดับการจัดการความปลอดภัยส าหรับงานท าสวนอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง 
ได้แก่ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การสอบสวนอุบัติเหตุและการ
แจ้งหรือสื่อสารทั้งภาวะผิดปกติหรือฉุกเฉิน รายละเอียดดังภาพที่ 3 

0 1 2 3 4 5

การจัดเก็บสารเคมีสามารถเก็บในห้องท างานได้ หากไม่มีกลิ่นหรือไม่
ติดไฟ

การใช้วัสดุแหลมคมเสร็จในการจัดเก็บต้องหากหมดความคมไม่
จ าเป็นต้องพันส่วนที่แหลมคมให้มิดชิด

การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ สามารถรวมกันได้เพื่อลดพื้นที่ท างาน
และหยิบใช้ได้สะดวก

ผู้ปฏิบัติงานสามารถประกอบ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง หาก
มั่นใจและตรวจสอบว่าไม่อันตราย

หากพบสิ่งผิดปกติหรือเกิดเหตุไฟไหม้ขณะท างานให้แก้ไขด้วยตนเอง
และแจ้งหัวหน้างาน กรณีไม่สามารถแก้ไขได้

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือทิ้ง
ก่อน ขณะและหลังท างาน

น้อยมาก น้อย         ปานกลาง         ดี            ดีมากระดับความรู้

0.58±0.43

0.44±0.50

0.42±0.50

0.22±0.42

0.34±0.48

0.20±0.40

ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (0.60±0.14)

0 1 2 3 4 5

หยอกล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานในขณะท างาน

ปรับแต่ง หรือดัดแปลงเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรด้วยตนเอง
เพื่อให้การท างานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

พฤติกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก (4.33±0.33) 
1.39±1.51 

0.95±1.02 

  ควรปรับปรุง    พอใช้         ปานกลาง        ดี             ดีมาก ระดับพฤติกรรม 

 
ภาพที่ 3 การจัดการความปลอดภยัที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง 

ความรู้การป้องกันอันตรายในการท างานและพฤติกรรมของพนักงานท าสวนบางประเด็นมีความสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท างานกับเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับปานกลางและน้อย ท าให้พนักงาน
แสดงออกถึงพฤติกรรมดังกว่าควรปรับปรุงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการความปลอดภัยของบริษัทรับจ้าง ที่ยังขาด
เก่ียวกับการอบรม สื่อสารให้พนักงานทราบ การสอบสวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การแก้ไข ป้องกัน ควบคุมทั้ง
ภาวะผิดปกติ ภาวะฉุกเฉินและการตรวจสอบการปฏิบัติการท างาน ดังนั้นหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรปรับปรุง ควบคุม
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอันตรายในการท างานของพนักงานท าสวนอย่างเหมาะสม  

6. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการท างานของพนักงานท าสวนด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด 
(Fault tree analysis; FTA) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างจาก 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถแบ่งสาเหตุออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) จากตัวพนักงานท าสวน (Man) เช่น 

พนักงานท าสวนมีการหยอกล้อเลน่ขณะท างานและขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี เป็นต้น  2) เครื่องมือ เครื่องจักร 
(Machine) เช่น ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เกดิอุบัติเหตุขณะท างานกับอุปกรณ์               

3) สภาพแวดล้อมในการท างาน(Environment) เช่น สภาพพ้ืนท่ีท างานขรุขระ หรือมฝีุ่นในพ้ืนท่ีการท างาน เป็นต้น และ 4) 
การจัดการความปลอดภยั (Safety Management) เช่น บริษัทไมม่กีารอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ แผนฉุกเฉิน 

รายละเอียดดังภาพท่ี 4

0 1 2 3 4 5

การสอบสวนอุบัติเหตุจากการท างานและหาแนวทางแกไ้ข

การจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภยัให้กบัพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องครบถ้วนตามความเส่ียงหรืออันตรายในการท างาน

การแจ้งหรือสื่อสารอันตรายในการท างานและการแก้ไขให้พนักงาน
ทราบ

ระบบการแจ้งกรณีพนักงานพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน

การอบรมเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับ
พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แกพ่นักงาน
การจัดการความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.39±0.87) 

ควรปรับปรุง       พอใช้        ปานกลาง          ดี         ดีมาก ระดับการจดัการความปลอดภัย 

2.51±1.10 

2.56±1.38 

2.95±1.12 

3.34±1.26 

3.34±1.26 

3.37±1.20 
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ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดอุบัตเิหตุจากการท างานของพนักงานท าสวน 

สรุปผลการวิจัย 
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตพัทลุง โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด (Fault tree analysis; FTA) ประกอบด้วยหลาย
สาเหตุสามารถรวบรวมและจัดกลุ่มแบ่งออกได้เป็น 4 สาเหตุหลัก คือ 1) พนักงาน 2) เครื่องมือเครื่องจักร 3) สภาพแวดล้อม
ในการท างาน และ 4) การจัดการความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทรับจ้างมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการป้องกันและควบคุม
สาเหตุด้านต่างๆ ได้ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท างานอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน อบรมให้ความรู้ถึงเรื่องการจัดเก็บสารเคมี การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน กระตุ้นเตือน
พนักงานถึงจุดเสี่ยงอันตราย พฤติกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างาน รวมทั้งตรวจสอบการ
ท างานโดยหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะน าความปลอดภัยในการท างานแก่พนักงานท าส่วนอย่างต่อเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และกลุ่มพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เอกสารอ้างอิง 

[1]  Chaothaworn C., Chanprasit C., Jongrungrotsakul W., (2014). Health Status Related to Risk at Work Among Shallot Farmers, Cham Pa Wai Subdistrict, 
Mueang District, Phayao Province. Nursing Journal. 41(2), 35-47.  

[2]  Jongrungrotsakul W., Chanprasit C., Kaewthummanukul T., Wisutthananon A., Jaiwilai W., (2019). Occupational Health Risk and Work Related Injuries 
among Rice Farmers: Case Study in Chiang Mai Province. Nursing Journal. 46(4), 37-48. 

[3]  Indratula R., Jongrungrotsakul W., Chanprasit C., Kaewthummanukul T., Sripetchwandee N., (2019). Occupational Health Hazards, Work Behaviors, 
Work-Related Illness and Injury Among Informal Workforce: A Case of Longan Peeling Group. Nursing Journal. 46, 23-35. 

[4]  Manothum A., (2019). Working Conditions and Occupational Safety among Tobacco Growers in Tubpeung Subdistrict, Srisumrong District, Sukhothai 
Province. Journal of Industrial Education. 13(2), 85-94. 

[5]  Kaewthummnukul T., Suthakorn W., Tantranont K., (2019). Situation Analysis of Occupational and Environmental Health among Rice Farmers: 
Health Status and Work Behavior. Nursing Journal. 47(4), 100-113. 

[6]  Chanprasit C., Jongrungrotsakul W., Kaewthummnukul T., Indratula R., (2019). Working Behaviors and Lifestyle Among Informal Workers: Corn 
Farmers. 47(2), 50-63. 

[7]  Inseemeesak B., Jatunitanon P., kunghun W., (2021). Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. SAU Journal of 
Science & Technology. 7(1), 1-8. 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1497

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดอุบัตเิหตุจากการท างานของพนักงานท าสวน 

สรุปผลการวิจัย 
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตพัทลุง โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด (Fault tree analysis; FTA) ประกอบด้วยหลาย
สาเหตุสามารถรวบรวมและจัดกลุ่มแบ่งออกได้เป็น 4 สาเหตุหลัก คือ 1) พนักงาน 2) เครื่องมือเครื่องจักร 3) สภาพแวดล้อม
ในการท างาน และ 4) การจัดการความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทรับจ้างมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการป้องกันและควบคุม
สาเหตุด้านต่างๆ ได้ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท างานอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน อบรมให้ความรู้ถึงเรื่องการจัดเก็บสารเคมี การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน กระตุ้นเตือน
พนักงานถึงจุดเสี่ยงอันตราย พฤติกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างาน รวมทั้งตรวจสอบการ
ท างานโดยหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะน าความปลอดภัยในการท างานแก่พนักงานท าส่วนอย่างต่อเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และกลุ่มพนักงานท าสวนจากบริษัทรับจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เอกสารอ้างอิง 

[1]  Chaothaworn C., Chanprasit C., Jongrungrotsakul W., (2014). Health Status Related to Risk at Work Among Shallot Farmers, Cham Pa Wai Subdistrict, 
Mueang District, Phayao Province. Nursing Journal. 41(2), 35-47.  

[2]  Jongrungrotsakul W., Chanprasit C., Kaewthummanukul T., Wisutthananon A., Jaiwilai W., (2019). Occupational Health Risk and Work Related Injuries 
among Rice Farmers: Case Study in Chiang Mai Province. Nursing Journal. 46(4), 37-48. 

[3]  Indratula R., Jongrungrotsakul W., Chanprasit C., Kaewthummanukul T., Sripetchwandee N., (2019). Occupational Health Hazards, Work Behaviors, 
Work-Related Illness and Injury Among Informal Workforce: A Case of Longan Peeling Group. Nursing Journal. 46, 23-35. 

[4]  Manothum A., (2019). Working Conditions and Occupational Safety among Tobacco Growers in Tubpeung Subdistrict, Srisumrong District, Sukhothai 
Province. Journal of Industrial Education. 13(2), 85-94. 

[5]  Kaewthummnukul T., Suthakorn W., Tantranont K., (2019). Situation Analysis of Occupational and Environmental Health among Rice Farmers: 
Health Status and Work Behavior. Nursing Journal. 47(4), 100-113. 

[6]  Chanprasit C., Jongrungrotsakul W., Kaewthummnukul T., Indratula R., (2019). Working Behaviors and Lifestyle Among Informal Workers: Corn 
Farmers. 47(2), 50-63. 

[7]  Inseemeesak B., Jatunitanon P., kunghun W., (2021). Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. SAU Journal of 
Science & Technology. 7(1), 1-8. 

ความปลอดภัยในการท างานและการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
ดวงกมล สุคชเดช1 จารุวรรณ จันทวงศ์1 ธิติมา ณ สงขลา2*และสุภาพร เมฆสว2ี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการ
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ท าการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงาน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่าผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี พนักงานเกือบครึ่งมีประสบการณ์การเกดิ
อุบัติเหตุจากการท างานภายในห้องปฏิบัติการ ลักษณะการประสบอันตราย ได้แก่ สัมผัสสารเคมี กระเด็น เศษแก้ว/วัสดุ/
อุปกรณ์ บาด ต า ทิ่มแทง และปวดเมื่อยกระดูก/กล้ามเนื้อตามล าดับ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมท่ีมีความเสี่ยงด้านกายภาพ 
ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ได้แก่ แสงสว่างในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ สัมผัสกับ
สารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคือง สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับตัวอย่าง/ภาชนะ/อุปกรณ์ ยืนหรือนั่งเป็นเวลานานติดต่อกัน 
ปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ ผลการศึกษาความรู้ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความรู้ที่อยู่ระดับน้อย ได้แก่ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าแม้
ความรู้ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยยงัอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ยงัพบว่าลักษณะงานและพนักงานมากกว่าครึ่งยังเกดิ
อุบัติเหตุ ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการควรมีการทบทวนความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงวิธีการท างาน
และพื้นที่ท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสม่ าเสมอ อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ 
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Abstract 

 This study was a cross-sectional survey to study safety at work and safety management of 
laboratories among the workers in Thaksin University, Phatthalung Campus. The study was conducted 
between June to November 2021. The data were collected using questionnaires completed by 32 workers. 
The data were analyzed using descriptive statistics. The study revealed that the majority of lab workers 
were females aged between 31-40 years and nearly half of the workers have had an accident at work in a 
laboratory. The majority of hazard characteristics were chemicals exposure/ splashes, broken 
glass/materials/equipment cuts, stabbings and bone/muscle pain respectively. Additionally, the 
environmental risks in the workplace consisted of physical, biological, chemical, and ergonomic aspects.  
The moderate to high-risk factors were insufficient laboratory lighting, exposure to corrosive/irritating 
chemicals, exposure to contaminants attached to the sample/container/equipment, standing or sitting for 
a long time continuously and repetitive work postures. Moreover, safety knowledge, safety behavior of lab 
workers and safety management in the laboratory were very satisfactory. However, there were some items 
in low level such as the practice in case of an emergency responses. It can be seen that although safety 
knowledge, safety behaviors and safety management were very satisfactory, lab workers still have had an 
accident at work due to certain responsibilities with high-risk factors. Therefore, the authority of laboratory 
should review the risks and manage the risks to improve work methods and workplaces to provide safe 
working conditions consistently. In particular, lab workers should be encouraged and educated on 
laboratory emergency preparedness and responses. 
 
Keywords: Safety at work, Safety management, Laboratory 
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working conditions consistently. In particular, lab workers should be encouraged and educated on 
laboratory emergency preparedness and responses. 
 
Keywords: Safety at work, Safety management, Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ประกอบได้ด้วยห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ซึ่ งการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการมีลักษณะงานที่ความเสี่ยงภัยต่อการอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างาน ส่งผลกระทบแก่บุคลากรที่ท างานใน
ห้องปฏิบัติการโดยตรงหรืออาจกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติ งานมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุจากการท างานกับสารเคมี สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชี วภาพ 
ทางการยศาสตร์ อันตรายต่างๆ เช่น การระคายเคือง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารกัดกร่อน ไฟฟ้า เครื่องมือ อันตรายจากก๊าซ
ภายใต้ความดัน อัคคีภัย อุบัติเหตุจากการลื่นหกล้ม คุณภาพอากาศภายในอาคาร[1,2,3] เป็นต้น จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองค์กรของรัฐและเอกชนในประเทศไทย พบว่า
ยังไม่มีการจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองค์กรเพื่อให้ห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับการท างานของ
ผู้เกี่ยวข้อง โครงสร้างของสถาบันหรือองค์กรไม่มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบก ากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมก ากับดูแลการใช้สารเคมี รวมท้ังการคุ้มครอง
แรงงานและการควบคุมอาคารที่มีสาระมุ่งเน้นความปลอดภัยในการท างานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม แต่ในทาง
ปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน อีกทั้งจากการส ารวจสภาพการท างานในห้องปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเบื้องต้น พบว่าส่วนใหญ่การปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับสารเคมี เนื่องจากต้องใช้
สารเคมีในการทดสอบในงานวิจัยและใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสภาวะที่มีโอกาสเสี่ยงอันตรายตอ่การเกิดอุบัติเหตไุมว่่าจะ
เกิดการสัมผัสสารเคมี การเกิดอัคคีภัยจากสารเคมี การหกหล่น รวมทั้งการได้รับอันตรายที่มีผลตอ่สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเกดิ
เป็นพิษเรื้อรังในระยะยาว อย่างไรก็ตามอันตรายในห้องปฏิบัติการเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย 
ความรุนแรงของเหตุการณ์มีโอกาสท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตึก อาคาร สูญเสียเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย นอกจากน้ียังมีความเสียหายที่มองไม่เห็นในทันที ได้แก่ เสียเวลาในการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ 
เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซม อาคารและเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่นๆ ฉะนั้นผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมีความจ าเป็นต้องมีความรู้  ความ
เข้าใจต่อการปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการเป็นพื้นฐาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ อันตรายที่มีอยู่ในสารเคมี รู้ถึงการ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลแพร่กระจาย การจัดเก็บ ขนส่ง ขนย้าย ถ่ายเท รวมทั้งการ
ตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล ไฟไหม้หรือเกิดการระเบิด พฤติกรรมเสี่ยงในการท างาน เช่น ไม่ท างานด้วยความ
ประมาท สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความส าคัญมากท่ีต้องศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการส ารวจการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional  study) เพื่อส ารวจความปลอดภัยในการท างานและ
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  จ านวน 32 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Google from) ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการศึกษา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
1. ประชากรท่ีศึกษา: ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ านวน 35 คน ท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีค านวณจากสูตร เครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 32 คน เก็บตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่ม
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) ซึ่งเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1) มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 2) มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 3) เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ 4) เป็นผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ส่วนเกณฑ์
การคัดออก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
2. เคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลของพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of Item- Objective 
Conqruency) ไม่ต่ ากว่า 0.50 (IOC=0.83) แสดงว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ : จ านวน 6 ข้อ เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบหรือกรอกข้อมูล 
2) ข้อมูลประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ: จ านวน 2 ข้อ เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบหรือกรอกข้อมูล 
3) ลักษณะการท างาน: จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดให้ลักษณะค าตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ 
4) ข้อมูลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 4 ตอน 

4.1) ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 28 ข้อ โดยก าหนดให้ระดับมากเท่ากับ 3 คะแนน ปานกลางเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยเท่ากับ 1 คะแนน แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอมรับไม่ได้ (2.61-3.00) สูง (2.21-2.60) ปานกลาง (1.81-
2.20) ยอมรับได้ (1.41-1.80) และเล็กน้อย (1-1.40)  

4.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ 
ค าตอบถูกได้ 1 คะแนน ค าตอบผิดได้ 0 คะแนน เกณฑ์การพิจารณาระดับความรู้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (0.81-
1.00) ดี (0.61-0.80) ปานกลาง (0.41-0.60) พอใช้ (0.21-0.40) และควรปรับปรุง (0-0.20)  

4.3) พฤติกรรมความปลอดภัยของการปฏบิัติงานในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ระดับการปฏิบัตกิาร ทุก
ครั้ง 5 คะแนน บ่อยครั้ง 4 คะแนน บางครั้ง 3 คะแนน นานๆครั้ง 2 คะแนน ไม่เคย 1 คะแนน เกณฑ์แบ่งระดับพฤติกรรมตาม
แบบของลิเคิร์ท โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21-5.00) ดี (3.41-4.20) ปานกลาง (2.61-3.40) 
พอใช้ (1.80-2.60) และควรปรับปรุง (1.00-1.80)  

4.4) การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ: จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดให้ค าตอบใช่ เท่ากับ 1 คะแนน ค าตอบ
ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน จากน้ันใช้เกณฑ์พิจารณาแบ่งระดับการจัดการความปลอดภัย 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21-5.00) ดี 
(3.41-4.20) ปานกลาง (2.61-3.40) พอใช้ (1.80-2.60) และควรปรับปรุง (1.00-1.80)  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ข้อมลูทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในในช่วง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีอายุการท างานอยู่
ในช่วง 11-20 ปี ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (n=32) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ: หญิง 18 56.25 
อายุ: 31-40 ปี 19 59.38 
อายุการท างาน: 11-20 ปี 17 34.38 
การศึกษา: ปริญญาตร ี 16 50.00 
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) ซึ่งเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1) มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป 2) มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 3) เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ 4) เป็นผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ส่วนเกณฑ์
การคัดออก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
2. เคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลของพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of Item- Objective 
Conqruency) ไม่ต่ ากว่า 0.50 (IOC=0.83) แสดงว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ : จ านวน 6 ข้อ เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบหรือกรอกข้อมูล 
2) ข้อมูลประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ: จ านวน 2 ข้อ เป็นข้อค าถามให้เลือกตอบหรือกรอกข้อมูล 
3) ลักษณะการท างาน: จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดให้ลักษณะค าตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ 
4) ข้อมูลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 4 ตอน 

4.1) ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 28 ข้อ โดยก าหนดให้ระดับมากเท่ากับ 3 คะแนน ปานกลางเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยเท่ากับ 1 คะแนน แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ยอมรับไม่ได้ (2.61-3.00) สูง (2.21-2.60) ปานกลาง (1.81-
2.20) ยอมรับได้ (1.41-1.80) และเล็กน้อย (1-1.40)  

4.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ 
ค าตอบถูกได้ 1 คะแนน ค าตอบผิดได้ 0 คะแนน เกณฑ์การพิจารณาระดับความรู้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (0.81-
1.00) ดี (0.61-0.80) ปานกลาง (0.41-0.60) พอใช้ (0.21-0.40) และควรปรับปรุง (0-0.20)  

4.3) พฤติกรรมความปลอดภัยของการปฏบิัติงานในห้องปฏิบัติการ: จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดให้ระดับการปฏิบัตกิาร ทุก
ครั้ง 5 คะแนน บ่อยครั้ง 4 คะแนน บางครั้ง 3 คะแนน นานๆครั้ง 2 คะแนน ไม่เคย 1 คะแนน เกณฑ์แบ่งระดับพฤติกรรมตาม
แบบของลิเคิร์ท โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21-5.00) ดี (3.41-4.20) ปานกลาง (2.61-3.40) 
พอใช้ (1.80-2.60) และควรปรับปรุง (1.00-1.80)  

4.4) การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ: จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดให้ค าตอบใช่ เท่ากับ 1 คะแนน ค าตอบ
ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน จากนั้นใช้เกณฑ์พิจารณาแบ่งระดับการจัดการความปลอดภัย 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (4.21-5.00) ดี 
(3.41-4.20) ปานกลาง (2.61-3.40) พอใช้ (1.80-2.60) และควรปรับปรุง (1.00-1.80)  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ข้อมลูทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในในช่วง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีอายุการท างานอยู่
ในช่วง 11-20 ปี ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (n=32) 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ: หญิง 18 56.25 
อายุ: 31-40 ปี 19 59.38 
อายุการท างาน: 11-20 ป ี 17 34.38 
การศึกษา: ปริญญาตร ี 16 50.00 

 

2. ข้อมูลประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  
 ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกือบครึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุในการท างานและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่สัมผัสสารเคมีกระเด็น/สัมผัสสารเคมี เศษแก้ว/วัสดุ/อุปกรณ์บาด ต า ทิ่มแทงและปวดเมื่อยกระดูก
และกล้ามเนื้อในการท างานตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ประสบการณ์การเกิดอบุัติเหตุและลักษณะการเกดิอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบตักิาร 

3. ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 
 ลักษณะการท างานของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ลักษณะ ส่วนใหญ่ลักษณะการ
ท างานที่ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา สารเคมีต่างๆ การตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน และการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องโลหะและเครื่องมือตามล าดับ ซึ่งลักษณะการท างาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์การการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานที่พบ คือ มีโอกาสสัมผัสสารเคมี
โดยตรง เกิดการบาด ต า ทิ่มแทงจากเศษวัสดุและการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อจากการเตรียมวัสดุ ยกเคลื่อนย้ายการ
ท างาน ท่าทางการท างานซ้ าๆ เป็นเวลา เช่น การล้างท าความสะอาด เป็นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (n=32) 
ลักษณะการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ ายา สารเคมีต่างๆ 30 93.75 
2. ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 30 93.75 
3. ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องโลหะและเครื่องมือ 30 93.75 
4. ขนย้าย/ขนถ่าย/เบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมี 27 84.38 
5. ดูแลความปลอดภยัเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 27 84.38 
6. จัดเก็บ ก าจัดหรือส่งก าจัดท าลายสารเคมี 24 75.00 
7. ส ารวจและเกบ็ตัวอย่าง เพือ่น ามาใชใ้นการทดลองทางห้องปฏิบัติการ 23 71.88 
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ฉุกเฉินดา้นความปลอดภัย เช่น วัสดุดูดซับสารเคมี ถัง

ดับเพลิง ป้ายเตือนอันตราย 
19 59.38 

9. ตรวจและวิเคราะห์สารตัวอย่างต่างๆ 17 53.13 

4. ข้อมูลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ 
4.1 ความเสี่ยงด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ 
 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า
เมื่อจ าแนกแต่ละด้านยังพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการด าเนินการลด ควบคุมความเสี่ยงหรือ
จัดการความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ เช่น การยืนหรือน่ังเป็นเวลานานติดต่อกันในการปฏิบัติงาน (มากกว่า 2-
3 ช่ัวโมงต่อวัน) การปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ การปฏิบัติงานท่ีก้มและเงยศีรษะบ่อยครัง้และความเครยีดหรือความเมื่อยลา้จาก
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ บางรายการมีความเสี่ยงระดับปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 3 

เคย, 
15, 47%

ไม่เคย, 
15, 47%

เกือบเกิดอุบัติเหตุ,      
2, 6%

เศษแก้ว/วัสดุ/อุปกรณ์ บาด, ต า, 
ทิ่มแทง  , 8, 25%

ไฟฟ้าดูดหรือช็อต   , 1, 3%

ปวดเมื่อยกระดูก/กล้ามเนือ้   
, 5, 16%

สัมผัสร้อนเกิดแผลไหม้ , 2, 6%ลื่นล้ม/สะดุดขณะปฏิบัติงาน  , 3, 9%

สัมผัสสารเคมีกระเด็น/สัมผัส
สารเคมี     , 9, 28%

อุปกรณ์, เครื่องมือหนีบ/
ทับ, 0, 0%

อื่นๆ , 4, 13%
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ตารางที่ 3 ความเสี่ยงด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมีและการยศาสตร์ (n=32) 

ความเสี่ยง 
จ านวน (ร้อยละ) แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ด้านกายภาพ    1.47 0.63 ยอมรับได ้
1.แสงสว่างในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ (เช่น เป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานหรือการมองเห็น) 

9(28.1) 9(28.1) 14(43.8) 1.84 0.85 ปานกลาง 

2. สัมผัสกับอุณหภูมิผิดปกต ิเช่น ความร้อน ความเย็น 3(9.4) 12(37.5) 17(53.1) 1.56 0.67 ยอมรับได้ 
3. สิ่งของกีดขวางขณะปฏบิัติงาน 3(9.4) 13(40.6) 16(50.0) 1.59 0.67 ยอมรับได้ 
4. สัมผัสเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน 1(1.3) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
5. สัมผัสกับรังส ี 1(1.3) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
ด้านเคม ี    1.73 0.69 ยอมรับได ้
1. สัมผัสกับสารเคมี กัดกร่อน ระคายเคือง 5(15.6) 13(40.6) 14(43.8) 1.72 0.73 ยอมรับได้ 
2. สัมผัสกับไอระเหยของสารเคมี 5(15.6) 16(50.0) 11(34.4) 1.81 0.70 ปานกลาง 
3. สัมผัสกลิ่นฉุนของสารเคมี 4(12.5) 16(50.0) 12(37.5) 1.75 0.67 ยอมรับได้ 
4. สัมผัสฝุ่นฟุ้งกระจาย 3(9.4) 14(34.4) 15(46.9) 1.63 0.66 ยอมรับได้ 
ด้านชีวภาพ                                                                    1.56 0.71 ยอมรับได ้
1. สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับตัวอย่างที่ต้องทดลองหรือภาชนะ    
    อุปกรณ์ 

 
6(18.8) 

 
11(34.4) 

 
15(46.9) 

 
1.72 

 
0.77 

 
ยอมรับได้ 

2. สัมผัสกับความชื้นที่เป็นปัจจัยในการก่อโรค เช่น เช้ือรา 7(21.9) 7(21.9) 18(56.3) 1.66 0.83 ยอมรับได้ 
3. สัมผัสกับพื้นที่ท างานที่มีสารเคมีปนเปื้อนสารคัดหลั่ง 1(3.1) 8(25.0) 23(71.9) 1.31 0.54 เล็กน้อย 
ด้านการยศาตร ์    1.95 0.73 ปานกลาง 
1. ยืนหรือนั่งเป็นเวลานานติดต่อกันในการปฏิบัติงาน (มากกวา่ 2-3

ชั่วโมงต่อวัน) 
17(53.1) 12(37.5) 3(9.4) 2.44 0.67 สูง 

2. มีการเกร็งหรืองอข้อมือขณะปฏิบัติงาน 5(15.6) 13(40.6) 14(43.8) 1.72 0.73 ยอมรับได้ 
3. ปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ 9(28.1) 16(50.0) 7(21.9) 2.06 0.72 ปานกลาง 
4. ปฏิบัติงานที่ก้มและเงยศีรษะบ่อยครัง้ 8(25.0) 13(40.6) 11(34.4) 1.91 0.78 ปานกลาง 
5. เกิดความเครียดหรือความเม่ือยล้าจากการปฏิบัติงาน 5(15.6) 18(56.3) 9(28.1) 1.88 0.66 ปานกลาง 
6. ยก ขนส่งหรือเคลื่อนยา้ย เช่น อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ (ชายมากกว่าน้ าหนัก 55 กก. หญิงมากกวา่น้ าหนกั 25 กก.) 

7(21.9) 8(25.0) 17(53.1) 1.69 0.82 ยอมรับได้ 

ด้านการเกดิอุบัติเหต ุ    1.30 0.57 ยอมรับได ้
1. พื้นที่ปฏิบัติงานขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลาดเอียงหรือลาดชัน 2(6.3) 4(12.5) 26.(81.1) 1.41 0.62 ยอมรับได้ 
2. พื้นที่ปฏิบัติงานลื่น เปยีกชื้น หรือมีน้ าขัง 2(6.3) 4(12.5) 26(81.1) 1.25 0.57 เล็กน้อย 
3. สิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดวางขวางการปฏิบัติงาน 2(6.3) 9(28.1) 21(65.6) 1.41 0.62 ยอมรับได้ 
4. สิ่งของวัสดุ เครื่องมือมีการจัดวางขวางประตูทางเข้า-ออก 1(3.1) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
5. มีการจัดวางสารเคมีที่ไม่มีการจ าแนกหรือแยกประเภท 3(9.4) 4(12.5) 25(78.1) 1.31 0.64 เล็กน้อย 
6. สายไฟหรืออปุกรณ์ที่ใช้ทดลองมีสภาพช ารุด 3(9.4) 3(9.4) 26(81.1) 1.28 0.63 เล็กน้อย 
7. มีไอระเหย หรือผวิสัมผัสร้อนของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร  1(3.1) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.42 เล็กน้อย 
8. การจัดวางสารเคมีใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 2(6.3) 3(9.4) 27(84.4) 1.22 0.55 เล็กน้อย 
9. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานมีความแหลมคม 1(3.1) 12(37.5) 19(59.4) 1.44 0.56 ยอมรับได้ 
10. อุปกรณ์/เครื่องมือมีน้ าหนักที่ยกด้วยแรงคน (ชายมากกว่า 55กก. 

หญิงมากกว่า 25 กก.) 
2(6.3) 6(18.8) 24(75) 1.31 0.59 เล็กน้อย 
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ตารางที่ 3 ความเสี่ยงด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมีและการยศาสตร์ (n=32) 

ความเสี่ยง 
จ านวน (ร้อยละ) แปลผล 

มาก ปานกลาง น้อย 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับ 
ด้านกายภาพ    1.47 0.63 ยอมรับได ้
1.แสงสว่างในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ (เช่น เป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานหรือการมองเห็น) 

9(28.1) 9(28.1) 14(43.8) 1.84 0.85 ปานกลาง 

2. สัมผัสกับอุณหภูมิผิดปกต ิเช่น ความร้อน ความเย็น 3(9.4) 12(37.5) 17(53.1) 1.56 0.67 ยอมรับได้ 
3. สิ่งของกีดขวางขณะปฏบิัติงาน 3(9.4) 13(40.6) 16(50.0) 1.59 0.67 ยอมรับได้ 
4. สัมผัสเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงาน 1(1.3) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
5. สัมผัสกับรังส ี 1(1.3) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
ด้านเคม ี    1.73 0.69 ยอมรับได ้
1. สัมผัสกับสารเคมี กัดกร่อน ระคายเคือง 5(15.6) 13(40.6) 14(43.8) 1.72 0.73 ยอมรับได้ 
2. สัมผัสกับไอระเหยของสารเคมี 5(15.6) 16(50.0) 11(34.4) 1.81 0.70 ปานกลาง 
3. สัมผัสกลิ่นฉุนของสารเคมี 4(12.5) 16(50.0) 12(37.5) 1.75 0.67 ยอมรับได้ 
4. สัมผัสฝุ่นฟุ้งกระจาย 3(9.4) 14(34.4) 15(46.9) 1.63 0.66 ยอมรับได้ 
ด้านชีวภาพ                                                                    1.56 0.71 ยอมรับได ้
1. สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับตัวอย่างที่ต้องทดลองหรือภาชนะ    
    อุปกรณ์ 

 
6(18.8) 

 
11(34.4) 

 
15(46.9) 

 
1.72 

 
0.77 

 
ยอมรับได้ 

2. สัมผัสกับความชื้นที่เป็นปัจจัยในการก่อโรค เช่น เช้ือรา 7(21.9) 7(21.9) 18(56.3) 1.66 0.83 ยอมรับได้ 
3. สัมผัสกับพื้นที่ท างานที่มีสารเคมีปนเปื้อนสารคัดหลั่ง 1(3.1) 8(25.0) 23(71.9) 1.31 0.54 เล็กน้อย 
ด้านการยศาตร ์    1.95 0.73 ปานกลาง 
1. ยืนหรือนั่งเป็นเวลานานติดต่อกันในการปฏิบัติงาน (มากกวา่ 2-3

ชั่วโมงต่อวัน) 
17(53.1) 12(37.5) 3(9.4) 2.44 0.67 สูง 

2. มีการเกร็งหรืองอข้อมือขณะปฏิบัติงาน 5(15.6) 13(40.6) 14(43.8) 1.72 0.73 ยอมรับได้ 
3. ปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ 9(28.1) 16(50.0) 7(21.9) 2.06 0.72 ปานกลาง 
4. ปฏิบัติงานที่ก้มและเงยศีรษะบ่อยครัง้ 8(25.0) 13(40.6) 11(34.4) 1.91 0.78 ปานกลาง 
5. เกิดความเครียดหรือความเม่ือยล้าจากการปฏิบัติงาน 5(15.6) 18(56.3) 9(28.1) 1.88 0.66 ปานกลาง 
6. ยก ขนส่งหรือเคลื่อนยา้ย เช่น อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ (ชายมากกว่าน้ าหนัก 55 กก. หญิงมากกวา่น้ าหนกั 25 กก.) 

7(21.9) 8(25.0) 17(53.1) 1.69 0.82 ยอมรับได้ 

ด้านการเกดิอุบัติเหต ุ    1.30 0.57 ยอมรับได ้
1. พื้นที่ปฏิบัติงานขรุขระ ไม่สม่ าเสมอ ลาดเอียงหรือลาดชัน 2(6.3) 4(12.5) 26.(81.1) 1.41 0.62 ยอมรับได้ 
2. พื้นที่ปฏิบัติงานลื่น เปยีกชื้น หรือมีน้ าขัง 2(6.3) 4(12.5) 26(81.1) 1.25 0.57 เล็กน้อย 
3. สิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดวางขวางการปฏิบัติงาน 2(6.3) 9(28.1) 21(65.6) 1.41 0.62 ยอมรับได้ 
4. สิ่งของวัสดุ เครื่องมือมีการจัดวางขวางประตูทางเข้า-ออก 1(3.1) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.47 เล็กน้อย 
5. มีการจัดวางสารเคมีที่ไม่มีการจ าแนกหรือแยกประเภท 3(9.4) 4(12.5) 25(78.1) 1.31 0.64 เล็กน้อย 
6. สายไฟหรืออปุกรณ์ที่ใช้ทดลองมีสภาพช ารุด 3(9.4) 3(9.4) 26(81.1) 1.28 0.63 เล็กน้อย 
7. มีไอระเหย หรือผวิสัมผัสร้อนของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร  1(3.1) 4(12.5) 27(84.4) 1.19 0.42 เล็กน้อย 
8. การจัดวางสารเคมีใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 2(6.3) 3(9.4) 27(84.4) 1.22 0.55 เล็กน้อย 
9. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานมีความแหลมคม 1(3.1) 12(37.5) 19(59.4) 1.44 0.56 ยอมรับได้ 
10. อุปกรณ์/เครื่องมือมีน้ าหนักที่ยกด้วยแรงคน (ชายมากกว่า 55กก. 

หญิงมากกว่า 25 กก.) 
2(6.3) 6(18.8) 24(75) 1.31 0.59 เล็กน้อย 

 

4.2 ความรู้ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ดี มีเพียงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีระดับความรู้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
พฤติกรรมความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และการจัดการความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อจ าแนกการจัดการความปลอดภัย 7 ด้าน พบว่าในแต่ละด้านการจัดการ
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ได้แก่ 1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 2) ระบบการจัดการสารเคมี 3) ระบบการจัดการ
ของเสีย 4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 6) การ
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ 7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร รายละเอียดดังภาพที่ 2 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางของ 
ESPRel Checklist ทั้ง 7 ประเด็นข้างต้นนั้นจะช่วยยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้ [4] ซึ่งห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได้เริ่มน ามาใช้ในบางส่วนแล้วแต่ยังขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมของระดับความรู้ พฤติกรรมและการจดัการความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยภาพรวมที่อยู่ในระดับดีสอดคล้อง
กับระดับการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานที่เกือบทั้งหมดมีการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อีกทั้งระดับความรู้ยัง
สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย ถึงอย่างไรก็ตามจะพบว่าความรู้ที่เป็น
เร่ืองเฉพาะทางที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดอยู่ คือ การปฏิบัติหรือการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากความรู้ ความเข้าใจและ
การปฏิบัติในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการอบรมและฝึกปฏิบัตินอกเหนือจากการศึกษาท่ัวไป นอกจากน้ันจากการศึกษาพบว่าการให้
ความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องนี้ยังขาดการจัดการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ประกอบกับผลการจัดการความปลอดภัยบางประเด็นยังไม่สอดคล้องกัน จ าเป็นต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมจากการวิจัยที่
เกี่ยวข้องก่อนหน้าน้ีที่พบว่าการออกแบบด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการไม่มีเอกสารขั้นตอนที่
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ไม่มีการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย การขาดแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ความไม่พร้อมของ
อุปกรณ์ในการท างานส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น[5,6,7,8]  จากผลการศึกษาการจัดการดังกล่าวใน
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงยังขาดระบบการป้องกันและควบคุมอันตราย การจัดการความ
ปลอดภัยยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน ดังนั้นจึงยังคงพบว่าเกือบครึ่งของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานและส่วนใหญ่ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับเล็กน้อย หากขาดการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสมความ
รุนแรงของเหตุการณ์อาจมีแนวโน้มอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 

0 1 2 3 4 5

การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ

พฤติกรรมความปลอดภัยของการปฏบิัติงานในห้องปฏบิัติการ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการปฏบิัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ

ควรปรับปรุง        พอใช้        ปานกลาง          ดี               ดีมาก ระดับ 

0.79±0.24 

4.34±0.84 

0.82±0.38 
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สรุปผลการวิจัย 
 ความปลอดภัยในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความเสี่ยงที่ส าคัญ 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการยศาสตร์และด้านกายภาพท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บหรือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสารเคมี สารเคมีกระเด็น เศษวัสดุในการท างานบาด ต า ทิ่ม
แทงหรือการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดโอกาสและความ
รุนแรงของการเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยควรจัดท ามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติความปลอดภัย
ในการท างานพร้อมกับด าเนินการตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยในการท างานอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์ อีกทั้งความรู้ ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติที่ยังขาดอยู่ คือ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริม อบรมให้ความรู้ การจัดท าป้าย สื่อสาร
ความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัตกิารตามแผนฉกุเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือ
กระตุ้นและท าให้เกิดความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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 การทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง  (Five times sit to stand test; FTSST) เป็นวิธีประเมินวัดความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถในการทำนายการล้มในอาสาสมัครผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการศึกษาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อศึกษาการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
2 ข้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ทีม่ีอายุ 60 - 80 ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน และมีอาการข้อ
เข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ม (Oxford knee score; OKS) และมีระดับคะแนนอยู่
ในระดับ 20-39 คะแนน ซึ่งบ่งช้ีถึงการมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับปานกลาง  โดยอาสาสมัครจะได้รบัการ
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Handheld dynamometer (HHD) และได้รับการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง 
จากนั ้นนำข้อมูลทั ้งหมดที ่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Intraclass correlation coefficient: ICC  เพื ่อหาค่าความ
น่าเชื่อถือภายในผู้วัด ผลการศึกษาพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่ามีค่าความ
น่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากทั้งสองข้าง (ICC=0.996, 0.991, p<0.001) ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 
ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที และพบว่ามีค่าความน่าเชือ่ถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (ICC=0.999, p<0.001) จาก
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นจากผลการทดลองของ
วิธีการวัดทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ติดตามการรักษาทางกายภาพบำบัด หรือในการศึกษาวิจัยในทางกายภาพบำบัดได้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ความปลอดภัยในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความเสี่ยงที่ส าคัญ 
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการยศาสตร์และด้านกายภาพท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บหรือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสารเคมี สารเคมีกระเด็น เศษวัสดุในการท างานบาด ต า ทิ่ม
แทงหรือการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อ ความเสี่ยงเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดโอกาสและความ
รุนแรงของการเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยควรจัดท ามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติความปลอดภัย
ในการท างานพร้อมกับด าเนินการตรวจสอบ ติดตามความปลอดภัยในการท างานอย่างสม่ าเสมอ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์ อีกทั้งความรู้ ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติที่ยังขาดอยู่ คือ การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริม อบรมให้ความรู้ การจัดท าป้าย สื่อสาร
ความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัตกิารตามแผนฉกุเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือ
กระตุ้นและท าให้เกิดความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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 การทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง  (Five times sit to stand test; FTSST) เป็นวิธีประเมินวัดความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถในการทำนายการล้มในอาสาสมัครผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการศึกษาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อศึกษาการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
2 ข้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ทีม่ีอายุ 60 - 80 ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน และมีอาการข้อ
เข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ม (Oxford knee score; OKS) และมีระดับคะแนนอยู่
ในระดับ 20-39 คะแนน ซึ่งบ่งช้ีถึงการมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับปานกลาง  โดยอาสาสมัครจะได้รบัการ
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Handheld dynamometer (HHD) และได้รับการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง 
จากนั ้นนำข้อมูลทั ้งหมดที ่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Intraclass correlation coefficient: ICC  เพื ่อหาค่าความ
น่าเชื่อถือภายในผู้วัด ผลการศึกษาพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่ามีค่าความ
น่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากทั้งสองข้าง (ICC=0.996, 0.991, p<0.001) ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 
ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที และพบว่ามีค่าความน่าเชือ่ถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (ICC=0.999, p<0.001) จาก
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นจากผลการทดลองของ
วิธีการวัดทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ติดตามการรักษาทางกายภาพบำบัด หรือในการศึกษาวิจัยในทางกายภาพบำบัดได้ 
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Reliability of Knee Flexors and Knee Extensors Muscle Strength Assessment and Five 
Times Sit to Stand Test in Elderly with Bilateral Knee Osteoarthritis 

 
Niphaporn Puangmala1* Wanida Donpunha2 and Pathomthat Srisuk3 

 
ABSTRACT 

 Five times sit-to-stand test ( FTSST)  is a method used for assessing lower extremities strength, 
balance ability, and fall risk in elderly volunteers.  However, studies of the reliability of knee flexors and 
knee extensors muscle strength assessment and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis were 
limited.  The objective of this research aimed to study the reliability of knee flexors and knee extensors 
muscle strength assessment and the reliability of FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis.  The 
participants in this study were ten men and women in Khon Kaen province who had bilateral OA knees with 
Oxford knee scores of 20-39 (represents as mild and moderate OA) and were between the ages of 60 and 
80 years old. A digital portable dynamometer and the FTSST were used to collect data, which was then 
evaluated with the Intraclass correlation coefficient. The results revealed that the bilateral knee's 
measurement of knee flexors and extensors muscle strength was extremely reliable. ( ICC= 0. 996, 0. 991, 
p<0.001) and the average of the FTSST was 11.42±1.79 seconds, which was likewise acceptable. (ICC=0.999, 
p<0.001) In conclusion, the measurers' reliability for measuring the strength of knee flexors, knee extensors, 
and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis was very good. As a result, these two 
measurements could be used to assess elderly with bilateral knee osteoarthritis for use in planning 
physiotherapeutic follow-up treatments or in further research studies in physical therapy. 
 

Keywords: Elderly, OA knee, Reliability, Sit to stand test, Physical therapy 
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ABSTRACT 

 Five times sit-to-stand test ( FTSST)  is a method used for assessing lower extremities strength, 
balance ability, and fall risk in elderly volunteers.  However, studies of the reliability of knee flexors and 
knee extensors muscle strength assessment and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis were 
limited.  The objective of this research aimed to study the reliability of knee flexors and knee extensors 
muscle strength assessment and the reliability of FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis.  The 
participants in this study were ten men and women in Khon Kaen province who had bilateral OA knees with 
Oxford knee scores of 20-39 (represents as mild and moderate OA) and were between the ages of 60 and 
80 years old. A digital portable dynamometer and the FTSST were used to collect data, which was then 
evaluated with the Intraclass correlation coefficient. The results revealed that the bilateral knee's 
measurement of knee flexors and extensors muscle strength was extremely reliable. ( ICC= 0. 996, 0. 991, 
p<0.001) and the average of the FTSST was 11.42±1.79 seconds, which was likewise acceptable. (ICC=0.999, 
p<0.001) In conclusion, the measurers' reliability for measuring the strength of knee flexors, knee extensors, 
and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis was very good. As a result, these two 
measurements could be used to assess elderly with bilateral knee osteoarthritis for use in planning 
physiotherapeutic follow-up treatments or in further research studies in physical therapy. 
 

Keywords: Elderly, OA knee, Reliability, Sit to stand test, Physical therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

 ในปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยค่าเฉลี่ยอายุของประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะที่พบได้
มากเป็นอันดับต้นๆ ในผู้สูงอายุคือภาวะข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม
ของข้อเข่า โดยตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือที่กระดูกอ่อนผิวข้อ (Articular cartilage) ซึ่งเกิดจากการถูก
ทำลายอย่างช้า ๆ จากการเสื่อมตามวัยหรืออาจมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยทำให้มีการเสื่อมของข้อเข่า เช่น น้ำหนักตัว หรือในผู้
ที่มีประวัติการได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเข่า เป็นต้น [1] อาการสำคัญ คือ อาการปวด บวม มีเสียงในข้อเข่า ข้อฝืด พิสัยการ
เคลื่อนไหวข้อที่ลดลง การทำงานของข้อเข่าเสียไป หรือส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา มีรูปแบบการเดินที่ผดิปกติ 
และอาจเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุอันดับที่สองในการนำไปสู่เสียชีวิตในผู้สูงอายุ [2-4]  การประเมินความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเป็นแนวทางที่สามารถช่วยทำนายความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุได้ [5]  
รวมทั้งการวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัดและการประเมินท่ีเป็นท่ีนิยมและถือว่าเป็นการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานในการ
นำมาใช้ทางคลินิกก็คือ การทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง (FTSST) ซึ่งเป็นการประเมินที่สามารถทำได้ง่าย และสามารถที่
สะท้อนความสามารถในการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาส่วนต้นในอาสาสมัครกลุ่ม
ต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทางระบบประสาทกลุ่มต่างๆ [6-11] การทดสอบ FTSST มีความสามารถในการทำนายการล้ม
ในอาสาสมัครผู้สูงอายุได้ในระดับดี และพบว่าอาสาสมัครที่ใช้เวลาในการทดสอบ 11 วินาทีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการล้มสูงถึง 
4.4 เท่า [5] รวมถึงมีการศึกษานำร่องใช้การทดสอบ FTSST สำหรับทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยในชุมชน
[12,13] อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอ
เข่า และน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง ในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  2 ข้างมาก่อน ดังนั้นวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และค่าความ
น่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง 
 

วิธีการวิจัย (Methods) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้มีอายุ 60 - 80 ปี เพศชายและเพศหญิง จำนวน 10 คน อาศัยอยู่ในจังหวัด

ขอนแก่น  และมีอาการข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford knee score) มี
ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 20-39 คะแนน ซึ่งบ่งช้ีถึงการมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระดับเริ่มต้นมีอาการจนถึงในระดับปานกลาง   

 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
1.บุคคลที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมมีอายุ ระหว่าง 60 - 80 ปี   
2. สามารถเดินได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง  
3. เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมท้ังสองข้าง โดยได้รับการประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยนักกายภาพบำบัด มีระดับ

คะแนน (Oxford knee score) อยู่ในระดับ 20-39 คะแนน คือเริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อมไปจนถึงมีข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง
เท่านั้น  

4. ไม่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และ/หรือกระดูกบริเวณขาหักในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 
5. ไม่มีอาการข้อเข่าบวมแดงร้อน หรือเป็นโรคข้ออักเสบชนิดอื่น เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์  
6. ไม่ได้ออกกำลังกายต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนหน้าน้ี  
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7. ผู้ป่วยจะต้องไม่ได้กินยาต่างๆที่มีผลต่อการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมมาก่อน หรืออย่างน้อยในช่วง 2-4 สัปดาห์ 
ขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้  

8. ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยและสามารถเดินทางมาเข้าร่วมในงานวิจัยได้  
 

เกณฑ์การคัดออก  
1. ไม่สามารถมาร่วมงานวิจัยในระยะเวลาที่กำหนดได้  
2. มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการออกกำลังกาย เช่น โรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้รับการรักษา โรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังและเฉียบพลัน มีการติดเช้ือ/เฉียบพลัน มีไข้  
3. มีอาการทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ชัก หรือเคยมีการบาดเจ็บทางสมอง และผู้ป่วยโรคจิต

บกพร่องที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคอ้วนเกินมาตรฐาน BMI > 40  
5. มีอาการปวดที่เข่าท้ังสองข้าง โดยมีระดับความปวด VAS >4/10  
6. เคยมีอาการปวดเข่ารุนแรงในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา  
7. มีแผนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือผ่าตัดในส่วนขาในช่วงระหว่างการทดลอง  
8. ผู้ป่วยได้กินยาต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมมาก่อน หรืออย่างน้อยในช่วง 2-4 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิด

ของยาที่ใช้  

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง (Handheld dynamometry; HHD) เมื่อได้รับการคัดกรองเข้ามาแล้ว
อาสาสมัครจะได้รับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง HHD (Model 01165, Lafayette manual muscle 
test system; Lafayette instrument company, Lafayette, Ind., USA) แสดง ดังรูปภาพท่ี 1 

1.1 วิธีการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่า (Hamstring) ท่าเริ่มต้น ให้ผู้ถูกทดสอบนอนคว่ำ ขาด้านที่
ต้องการจะทดสอบงอ 90 องศา ขาด้านตรงข้ามเหยียดตรง จากนั้นผู้ทดสอบวางเครื่องมือบนด้านหลังของขา
บริเวณเหนือต่อข้อเท้าเล็กน้อย ผู้ทดสอบยืนอยู่ข้างอาสาสมัครมืออีกด้านจับเพื่อยึดบริเวณต้นขาด้านหลังของ
อาสาสมัครให้อยู่กับท่ี จากน้ันให้อาสาสมัครออกแรงแบบ Maximum isometric contraction ค้างไว้ 5 วินาที 
ทำการเก็บข้อมูล 2 รอบโดยมีการพัก 2 นาทีระหว่างรอบ เพื่อป้องกันการล้าที่อาจเกิดขึ้นนำค่าความแข็งแรงที่
วัดได้รายงานค่าเป็นกิโลกรัม นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ในการหาค่า ICC [17-19] 

1.2 วิธีการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียด (Quadriceps) ท่าเริ่มต้น ให้ผู้ถูกทดสอบนั่งห้อยขาที่ขอบเตียง 
โดยเท้าลอยจากพ้ืน ผู้ทดสอบยืนอยู่ด้านหน้าของอาสาสมัคร วางเครื่องมือบริเวณด้านหน้าของขาบริเวณเหนือ
ต่อข้อเท้าเล็กน้อย มืออีกด้านจับบริเวณเหนือหัวเข่าของอาสาสมัครเล็กน้อยเพื่อยึดบริเวณต้นขาด้านหน้าให้อยู่
กับที่ จากนั้นให้แรงต้านที่ขาส่วนล่างด้านหน้าเหนือข้อเท้า  จากนั้นให้อาสาสมัครออกแรงแบบ Maximum 
isometric contraction ค้างไว้ 5 วินาที ทำการเก็บข้อมูล 2 รอบโดยมีการพัก 2 นาทีระหว่างรอบ เพื่อป้องกัน
การล้าที่อาจเกิดขึ้นนำค่าความแข็งแรงที่วัดได้รายงานค่าเป็นกิโลกรัม นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ในการหาค่า ICC 
ต่อไป [17-19] 
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7. ผู้ป่วยจะต้องไม่ได้กินยาต่างๆที่มีผลต่อการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมมาก่อน หรืออย่างน้อยในช่วง 2-4 สัปดาห์ 
ขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้  

8. ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยและสามารถเดินทางมาเข้าร่วมในงานวิจัยได้  
 

เกณฑ์การคัดออก  
1. ไม่สามารถมาร่วมงานวิจัยในระยะเวลาที่กำหนดได้  
2. มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการออกกำลังกาย เช่น โรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ได้รับการรักษา โรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังและเฉียบพลัน มีการติดเช้ือ/เฉียบพลัน มีไข้  
3. มีอาการทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ชัก หรือเคยมีการบาดเจ็บทางสมอง และผู้ป่วยโรคจิต

บกพร่องที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
4. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคอ้วนเกินมาตรฐาน BMI > 40  
5. มีอาการปวดที่เข่าท้ังสองข้าง โดยมีระดับความปวด VAS >4/10  
6. เคยมีอาการปวดเข่ารุนแรงในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา  
7. มีแผนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือผ่าตัดในส่วนขาในช่วงระหว่างการทดลอง  
8. ผู้ป่วยได้กินยาต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมมาก่อน หรืออย่างน้อยในช่วง 2-4 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิด

ของยาที่ใช้  

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง (Handheld dynamometry; HHD) เมื่อได้รับการคัดกรองเข้ามาแล้ว
อาสาสมัครจะได้รับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง HHD (Model 01165, Lafayette manual muscle 
test system; Lafayette instrument company, Lafayette, Ind., USA) แสดง ดังรูปภาพท่ี 1 

1.1 วิธีการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่า (Hamstring) ท่าเริ่มต้น ให้ผู้ถูกทดสอบนอนคว่ำ ขาด้านที่
ต้องการจะทดสอบงอ 90 องศา ขาด้านตรงข้ามเหยียดตรง จากนั้นผู้ทดสอบวางเครื่องมือบนด้านหลังของขา
บริเวณเหนือต่อข้อเท้าเล็กน้อย ผู้ทดสอบยืนอยู่ข้างอาสาสมัครมืออีกด้านจับเพื่อยึดบริเวณต้นขาด้านหลังของ
อาสาสมัครให้อยู่กับท่ี จากน้ันให้อาสาสมัครออกแรงแบบ Maximum isometric contraction ค้างไว้ 5 วินาที 
ทำการเก็บข้อมูล 2 รอบโดยมีการพัก 2 นาทีระหว่างรอบ เพื่อป้องกันการล้าที่อาจเกิดขึ้นนำค่าความแข็งแรงที่
วัดได้รายงานค่าเป็นกิโลกรัม นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ในการหาค่า ICC [17-19] 

1.2 วิธีการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียด (Quadriceps) ท่าเริ่มต้น ให้ผู้ถูกทดสอบนั่งห้อยขาที่ขอบเตียง 
โดยเท้าลอยจากพ้ืน ผู้ทดสอบยืนอยู่ด้านหน้าของอาสาสมัคร วางเครื่องมือบริเวณด้านหน้าของขาบริเวณเหนือ
ต่อข้อเท้าเล็กน้อย มืออีกด้านจับบริเวณเหนือหัวเข่าของอาสาสมัครเล็กน้อยเพื่อยึดบริเวณต้นขาด้านหน้าให้อยู่
กับที่ จากนั้นให้แรงต้านที่ขาส่วนล่างด้านหน้าเหนือข้อเท้า  จากนั้นให้อาสาสมัครออกแรงแบบ Maximum 
isometric contraction ค้างไว้ 5 วินาที ทำการเก็บข้อมูล 2 รอบโดยมีการพัก 2 นาทีระหว่างรอบ เพื่อป้องกัน
การล้าที่อาจเกิดขึ้นนำค่าความแข็งแรงที่วัดได้รายงานค่าเป็นกิโลกรัม นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ในการหาค่า ICC 
ต่อไป [17-19] 

2. Five times sit to stand test: FTSST การทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง เป็นการประเมินโดยการทดสอบจับเวลาในการ
ลุกขึ้นยืน โดยวางเก้าอี้ที่ใช้ในการทดสอบชิดกําแพงหรือผนัง เพื่อความมั่นคงขณะทดสอบ กำหนดความสูงของเก้าอี้  43 
เซนติเมตรและวางส้นเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าประมาณ 10 เซนติเมตร ข้อสะโพกงอประมาณ 90 องศา มือทั้งสองวางไขว้กัน
บริเวณหน้าอก ให้กึ่งกลางของต้นขาอยู่บริเวณขอบของเก้าอี้โดยที่ก้นต้องชิดพนักพิงเก้าอี้เพื่อให้สะดวกต่อการลุกขึ้นยืน วาง
เท้าแต่ละข้างให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันและให้ความกว้างระหว่างเท้าเท่ากับความกว้างบ่าของแต่ละคน ผู้ถูกทดสอบลุกขึ้นยืน
เหยียดตัวให้สุดแล้วนั่งลง จำนวน 5 ครั้งติดต่อกันให้เร็วที่สุดและปลอดภัย โดยให้หลังพิงพนักเก้าอี้เฉพาะครั้งแรกและครั้ง
สุดท้าย จับเวลา เมื่อได้ยินคำสั่ง “เริ่ม” และหยุดเวลาเมื่อหลังชิดพนักเก้าอ้ีบันทึกเวลาเป็นวินาที ทำการเก็บข้อมูล 2 รอบโดย
มีการพัก 1 นาทีระหว่างรอบ [14-16] นำค่าของเวลาที่ได้ในการทำ FTSST ไปวิเคราะห์ในการหาค่า ICC ต่อไป ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดจะเก็บข้อมูลโดยผู้วัดเพียงคนเดียว  
 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1 เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ HHD 
(เครื่อง HHD (Model 01165, Lafayette manual muscle test system; Lafayette instrument company, 

Lafayette, Ind., USA)) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Statistical package for the social sciences (SPSS) 
version 28 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Mean ± SD) และ
ทดสอบค่าความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดด้วยสถิติ Intraclass correlation coefficient (ICC) ซึ่งค่าที่มากกว่าหรือ เท่ากับ 
0.75 แปลผลว่า มีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก ค่าที่อยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.75 แปลผลว่าอยู่ในระดับ 
ปานกลางถึงดี ส่วนค่าท่ีน้อยกว่า 0.40 แปลผลว่าอยู่ในระดับต่ำ  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครผู้สูงอายุ  
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย  (Body 
mass index, BMI) เพศ ระดับความเจ็บปวดในขณะนั้น (VAS) และระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford knee 
score) ของอาสาสมัคร 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร (n=10) 

Variables Mean ±SD Min Max 
 Age (years) 68.2±5.12 60 77 

Weight (kg) 62.1±6.29 48 70 

Height (cm) 161±6.55 150 172 

BMI (kg/m2) 24.02±1.76 20.80 26.56 

Gender (M/F) 

VAS 

5/5 

2.0±0.67 

  

1 3 

OKS 33.4±4.12 27 38 

        Abbreviations; kg: kilograms; cm: centimeter; BMI: Body mass index; kg/m2: unit of Body mass index;  
       OKS: Oxford knee score; VAS: Visual analog scale; M: Male; F: Female. 
 

ผลค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปร 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขวา 4.1±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.03±0.18 
กิโลกรัม เมื่อคำนวณค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปรพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
เหยียดเข่าขวามีค่าเท่ากับ 0.996 และเข่าซ้ายเท่ากับ 0.991 ซึ่งค่าท่ีมากกว่า 0.75 แปลผลว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผูว้ดั
อยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) ค่าเฉลี่ยของกล้ามเนื้องอเข่าขวา 4.6±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.3±0.19 กิโลกรัม เมื่อคำนวน
ค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปรพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้องอเข่าขวามีค่าเทา่กับ 
0.991 และเข่าซ้ายเท่ากับ 0.992 ซึ่ง แปลผลว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) และค่าเฉลี่ย
ของการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที พบว่าค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.999 แปลผลว่ามีค่าความ
น่าเชือ่ถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) โดยการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขวา 
4.1±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.03±0.18 กิโลกรัม พบว่าค่าความแข็งแรงที่วัดได้จากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าการศึกษา
ก่อนหน้านี้ท่ีรายงานค่าไวเ้ท่ากับ 19.27 กิโลกรัม ในหญิง 60-69 ปี และมีค่าเฉลี่ย 10.79 กิโลกรัม [8-13]  อย่างไรก็ตามค่าที่มี
ความแตกต่างนั้นอาจเกิดจากผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยปกติแล้วมักจะพบว่ามีอาการของกล้ามเนื้องอเข่าและเหยียดเข่า
อ่อนแรง ซึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านีพ้บว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีสขุภาพด ีรวมถึงอาจมีความแตกต่างในด้านเทคนิคการ
วัด ลักษณะทางชาติพันธุ์ของอาสาสมัคร รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะโภชนาการ หรือภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน 
เช่น อาการปวดเข่าซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยเช่นกันเนื่องมาจากอาจเกิดจากการใช้ข้างที่ไม่ถนัด
ทำงานชดเชยแทนโดยไม่รู้ตัวในการทำกิจวัตรประจำวัน  

 จากการศึกษานีพ้บว่ามคี่าความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นอาจจะสามารถนำวิธีการ
วัดทั้ง 2 ชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการประเมินที่สามารถทำได้ง่าย
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร (n=10) 

Variables Mean ±SD Min Max 
 Age (years) 68.2±5.12 60 77 

Weight (kg) 62.1±6.29 48 70 

Height (cm) 161±6.55 150 172 

BMI (kg/m2) 24.02±1.76 20.80 26.56 

Gender (M/F) 

VAS 

5/5 

2.0±0.67 

  

1 3 

OKS 33.4±4.12 27 38 

        Abbreviations; kg: kilograms; cm: centimeter; BMI: Body mass index; kg/m2: unit of Body mass index;  
       OKS: Oxford knee score; VAS: Visual analog scale; M: Male; F: Female. 
 

ผลค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปร 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขวา 4.1±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.03±0.18 
กิโลกรัม เมื่อคำนวณค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปรพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
เหยียดเข่าขวามีค่าเท่ากับ 0.996 และเข่าซ้ายเท่ากับ 0.991 ซึ่งค่าท่ีมากกว่า 0.75 แปลผลว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผูว้ดั
อยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) ค่าเฉลี่ยของกล้ามเนื้องอเข่าขวา 4.6±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.3±0.19 กิโลกรัม เมื่อคำนวน
ค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปรพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้องอเข่าขวามีค่าเทา่กับ 
0.991 และเข่าซ้ายเท่ากับ 0.992 ซึ่ง แปลผลว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) และค่าเฉลี่ย
ของการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที พบว่าค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.999 แปลผลว่ามีค่าความ
น่าเชือ่ถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (p<0.001) โดยการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าขวา 
4.1±0.23 กิโลกรัม เข่าซ้าย 4.03±0.18 กิโลกรัม พบว่าค่าความแข็งแรงที่วัดได้จากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าการศึกษา
ก่อนหน้านี้ท่ีรายงานค่าไวเ้ท่ากับ 19.27 กิโลกรัม ในหญิง 60-69 ปี และมีค่าเฉลี่ย 10.79 กิโลกรัม [8-13]  อย่างไรก็ตามค่าที่มี
ความแตกต่างนั้นอาจเกิดจากผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยปกติแล้วมักจะพบว่ามีอาการของกล้ามเนื้องอเข่าและเหยียดเข่า
อ่อนแรง ซึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านีพ้บว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีสขุภาพด ีรวมถึงอาจมีความแตกต่างในด้านเทคนิคการ
วัด ลักษณะทางชาติพันธุ์ของอาสาสมัคร รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะโภชนาการ หรือภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน 
เช่น อาการปวดเข่าซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยเช่นกันเนื่องมาจากอาจเกิดจากการใช้ข้างที่ไม่ถนัด
ทำงานชดเชยแทนโดยไม่รู้ตัวในการทำกิจวัตรประจำวัน  

 จากการศึกษานีพ้บว่ามคี่าความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นอาจจะสามารถนำวิธีการ
วัดทั้ง 2 ชนิดนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการประเมินที่สามารถทำได้ง่าย

ในชุมชน และสะท้อนความสามารถในการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาส่วนต้นใน
อาสาสมัครได้ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปร 

Muscles 
Muscle Strength (kg)  95% Confidence interval  

Mean ±SD Min Max (Lower bound) (Upper bound) ICC p-valueb 
Hamstring        

Rt. 4.10±0.23 3.40 5.40 0.980 0.999 0.996 <0.001 
Lt. 4.03±0.18 3.30 5.10 0.962 0.998 0.991 <0.001 

Quadriceps        
Rt. 4.6±0.23 3.80 5.80 0.962 0.998 0.991 <0.001 
Lt. 4.3±0.19 3.80 5.70 0.968 0.998 0.992 <0.001 

FTSST 11.42±1.79 8.00 27.00 0.996 1.00 0.999 <0.001 
b สถิติ Intraclass correlation coefficient หาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดในแต่ละตัวแปร 
Abbreviations; kg: kilograms; ICC: Intraclass correlation coefficient; Rt.: Right; Lt.: Left; FTSTS: Five time sit to stand test 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ค่าความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดจากการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้างอยู่ในระดับที่ดีมากในทุกตัว
แปร ไม่ว่าจะเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้ง และความแข็งแรง
ของกลุ่มผู้สูงผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่ส่วนใหญ่จะพบ
อาการอ่อนแรงของกล้ามเน้ือขาในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม การศึกษานี้เป็นการศึกษานำร่องเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิธีทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง และสามารถนำวิธีการวัดทั้ง 2 ชนิดนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้างหรือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะอื่นๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการติดตามการ
รักษาทางกายภาพบำบัด หรือในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในทางกายภาพบำบัดได้ 
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ศึกษาระดับความเครียดของนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัยจากการเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 

ณัชชา แดหวามาลัย1 วธัญญา จีนเดิม1  ณัฏฐ์นรี โยมา 1 โสมศิริ เดชารัตน์2 สุปานดี มณีโลกย์2 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพือ่สำรวจความเครยีดของ
นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการเรยีนออนไลน์ 2.เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดระดับบุคคล และ
สิ่งแวดล้อมในนักศึกษาใน นิสติสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 160 
คนจากจำนวน 218 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถามความเครียดและแบบประเมนิความเครยีดด้วย
ตนเอง (ST-5) อ้างอิงจาก กรมสุขภาพจิตสถิติที่ใช้ การหาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

     ผลการศึกษาพบว่า ในการประเมินความเครียดด้วยตนเองนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับมากซึ่งวัดจากอาการ
หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดพบว่าความเครียดใน
การเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล)ส่งผลต่อความเครียดมากซึ่ง มีค่า 
( = 3.53 , S.D = 1.04 ) และความเครียดในการเรียนออนไลน์ (ด้านการศึกษา)ส่งผลต่อความเครียดปานกลางมีค่า( = 
3.40 , S.D = 0.95 ) และจากผลรวมค่าเฉลี่ย  ( = 3.47 , S.D = 1.0 ) ซึ่งจากค่าเฉลี่ย (  ) ทำให้ทราบว่านิสิตมีความเครียด
ปานกลาง   
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Stress levels among students in occupational health and 
Safe from online learning in the era of Covid-19                                              
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Abstract 

This study is descriptive research to explore the stress and stress levels of online learning in the 
era of COVID-19. with the purpose of 1. To survey the stress of students in the field of occupational 
health and safety from studying online. 2.To study the stress level of Occupational Health and Safety 
students Thaksin University Phatthalung Campus consisted of 160 people out of 218 people. The 
instruments used in this study were Stress questionnaire and stress self-assessment form (ST-5), referring 
to the Department of Mental Health. 
 
    The results showed that most of the samples were female (87.5%), aged (19-20) years (42.5%). High 
stress, as measured by symptoms or feelings occurring over 2-4 weeks, found that the majority of subjects 
were stressed. And in the study of 2 factors affecting stress levels, it was found that stress in online 
learning (personal level) affects the level of stress that is very valuable( = 3.53, S.D = 1.04) and the 
stress of online learning (Educational) affect stress at a moderate level ( = 3.40, SD = 0.95) and from the 
sum of the mean  (  = 3.47 , SD = 1.0 ), which from the mean ( ) showed that the students' stress was in 
the moderate 
 
Keywords: stress, online learning in the age of COVID-19 
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บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ โดย
ประเทศไทยรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการการปิดเมือง (lockdown) ในหลายพื้นที่พร้อมกับให้ทุกคนเว้นระยะห่างทาง
สั งคม  (social distancing) และกั กตั ว เอ ง (self-quarantine) หากอยู่ ในกลุ่ ม เสี่ ย งเป็ น เวลา 14 วันนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศกึษา วิจัย และนวัตกรรม มีการสั่งปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันท่ี18มีนาคมพ.ศ.2563 และ
ให้มกีารจัดการศึกษาในรูปแบบระบบออนไลน์  การเรียนออนไลน์เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบ
และจัดระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วยข้อความรูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดีย
อื่นๆจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บบราวเซอร์จากผู้สอนไปยังผู้เรียน และเพื่อนร่วมช้ันเรียนทุกคน สามารถติดต่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรึกษากันได้เช่นเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติโดยอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่ทันสมัย
เช่น e-mail, web-boardและ chat เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกคนโดยตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2564 นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับผลกระทบจากโค
วิด 19 ด้วยเช่นกัน โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ภาคเรียนท่ี 1 2564 ในทุกรายวิชา ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติต่างๆทำให้นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดปัญหาความเครียดในหลายๆด้านทั้งการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ และ
ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ การศึกษานี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงระดับความเครียดของการเรียนออนไลน์ของนิสิต
สาขาวิชานามัยและความปลอดภัยทั้ง4ช้ันปี ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด
ในนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิธีการดำเนินงาน 

ประชากร คือ นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 4 ช้ันปี จำนวน
ทั้งหมด218 คน ผู้วิจัยคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน โดยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกดังนี้1)  
เป็นนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) การเรียนการสอนออนไลน์ และ 3) ยินดีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากข้อมูลทั่วไปของนิสติสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160คน ซึ่งส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง19-20 ปีจำนวน 68 คน(ร้อยละ 42.5) รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 18-19, 21-22ปี จำนวน 43 คน(ร้อยละ 26.9)
และอายุอยู่ในช่วง 21-22ปี จำนวน 6 คน(ร้อยละ 3.8) ส่วนใหญ่เปน็เพศหญิงมีจำนวน 140 คน(ร้อยละ 87.5) เพศชายจำนวน 
20 คนค(ร้อยละ 12.5)และอยู่ในช้ันปีท่ี 1-4 จำนวนช้ันปีละ 40 คน(ร้อยละ 25.0)ในแต่ละชั้นป ี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คุณลักษณะส่วนบุคคล                           จำนวน (คน)                    ร้อยละ (%) 

1. อายุ (ปี) 

        18-19ปี                                         43                             26.9 

        19-20ปี                                          68                             42.5 

        20-21ปี                                          43                             26.8 

        21-22ปี                                           6                               3.8 

2. เพศ 

ชาย                                               20                             12.5 

        หญิง                                             140                            87.5 

3. ชั้นป ี

        1                                                 40                             25.0 

        2                                                 40                             25.0 

        3                                                 40                             25.0 

        4                                                 40                             25.0 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ตารงที่ 2 ตารางวิเคราะหร์ะดับความเครยีดในการเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล) 

 
                                                                        คะแนน 
                                               มากที่สุด     มาก     ปานกลาง     น้อย      น้อยที่สุด 
     ปัจจัย                                   จำนวน      จำนวน    จำนวน     จำนวน     จำนวน      X       S.D     แปลผล          
                                               (ร้อยละ)     (ร้อยละ)   (ร้อยละ)    (ร้อยละ)   (ร้อยละ)     
 
1. ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรยีนสง่ผล24(15)    77(48.1)   43(26.9)      9(5.6)    7(4.4)      3.54    1.02   ระดับความ 
ต่อความเครียดในระดับใด                                                                                                        เครียดมาก 
 
2. ความยากง่ายของเนื้อหาส่งผล30(18.8)  76(47.5)   36(22.5)   12(7.4)   6(3.8)       3.56    1.04    ระดับความ 
ต่อความเครียดในระดับใดเครยีดมาก 
 
3. ท่านมีความวิตกกังวลต่องาน           39(24.4)   76(47.5)   35(21.9)   7(4.4)   3(1.9)3.87     0.85   ระดับความ 
ทีไ่ด้รับมอบหมายอยู่ในระดับใดเครียดมาก 
 
4. สุขภาพของท่านส่งผลต่อ18(11.3)    43(26.9)   41(25.6)   27(16.9) 31(19.4)   3.03   1.27    ระดับความ 
ความเครยีดระดับใด                                                                                                              เครียดมาก 
 
5. สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนสถานท่ีเรียน36(22.5)   63(39.4)   37(23.1)  17(10.6)  7(4.4)  3.64  1.03   ระดับความ                   
ส่งผลต่อความเครียดระดับใด                                                                                                     เครียดมาก 
 
  รวม                                                        3.53  1.04  ระดับความ              

                                                                                                                                 เครียดมาก 
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ผลการประเมินความเครียด โดยแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง ( ST-5) นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160 คน พบว่ามีความเครียดแบ่งตามช่วง การประเมินผลการรวมคะแนนดังนี้ นิสิตที่มีความเครียด
น้อยจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ(0.6) นิสิตที่มีความเครียดปานกลางจำนวน 22 คนติดเป็นร้อยละ (13.8) นิสิตที่มีความเครียด
มากคิดเป็นร้อยละ (52.6)และนิสติที่มีความเครียดมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ (33)ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมินความเครียดได้ว่า
นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160คนมีความเครยีด การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ระดับความเครียดในการเรยีนออนไลน์ (ระดับบุคคล) พบว่านิสติสาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัยกลุม่ตัวอย่าง 
จำนวน 160 คนมีความเครียดมากซึ่งมา จากปัจจัย(ระดับบุคคล)เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าสงูสุดคือ  ความวิตกกังวล
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายมีผลต่อความเครยีดระดับมาก ถัดมาคือ สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนสถานท่ีเรียนมีผลต่อ
ความเครยีดระดับมาก ถัดมาคือความยาก ง่ายของเนื้อหามีผลตอ่ความเครยีดระดับมาก ถัดมาคอื ความเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนมผีลต่อความเครียดระดับมาก และสุดท้ายคือ สุขภาพส่งผลต่อความเครียดมผีลต่อความเครยีดระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริทรัพย์ สีหะวงษและคณะ (2021) ที่ทำการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อระดับความเครยีดในการเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล) พบว่านิสติสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมีความเครียดมากซึ่งมา จากปัจจัย (การศึกษา ) ดังนี้พบว่า มีผลต่อความเครียดระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมายส่งผลต่อระดับความเครียดมาก ถัดมาคือ จำนวนคาบ
เรียนใน 1 วันส่งผลต่อระดับความเครียดปานกลาง ถัดมาคือ เวลาในการพักผ่อนส่งผลต่อระดับความเครยีดปานกลาง ถัดมา
คือ อาจารยผ์ู้สอนส่งผลต่อความเครียดระดับปานกลาง และสุดท้ายคือ เนื้อหาของแต่ละรายวิชาส่งผลต่อความเครียดในระดับ
ปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริทรัพย์ สีหะวงษและคณะ (2021) ที่ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
สรุปผลงานวิจัย 

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST-5) และแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 20 คนคิดเป็น (ร้อยละ 12.5)และส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 140 คนคิดเป็น (ร้อยละ87.5)  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง (19-20 ปี ) จำนวน 68 คน คิดเป็น (ร้อยละ 42.5) 
จากการประเมินความเครียดด้วยตนเอง โดยแบบประเมินความเครียด (ST-5) พบว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด ซึ่งแบ่ง
ตามช่วงการประเมินผลการรวมคะแนนดังนี้ นิสิตที่มีความเครียดน้อยจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ(0.6) นิสิตที่มีความเครียด
ปานกลางจำนวน 22 คนติดเป็นร้อยละ (13.8) นิสิตที่มีความเครียดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ (33)และ นิสิตที่มีความเครียดมาก
คิดเป็นร้อยละ (52.6)จากการผลการวิเคราะห์ทางปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด (ระดับบุคคลพบว่า ) กลุ่มตัวอย่างมี 
ระดับความเครียดมากซึ่งมี ดังนี้  ความวิตกกังวลต่องานที่ได้รับมอบหมายมีผลต่อความเครียดระดับมาก ถัดมาคือ 
สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนสถานที่เรียนมีผลต่อความเครียดระดับมาก ถัดมาคือความยาก/ง่ายของเนื้อหามีผลต่อ
ความเครียดระดับมาก ถัดมาคือ ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมีผลต่อความเครียดระดับมาก สุดท้ายคือ สุขภาพ และจากการ
ผลการวิเคราะห์ทางปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด (ด้านการศึกษา)พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความเครียดปานกลาง ซึ่ง
มี ดังนี้ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อระดับความเครียดมาก ถัดมาคือ จำนวนคาบเรียนใน 1 วันส่งผลต่อระดับ
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ผลการประเมินความเครียด โดยแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง ( ST-5) นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยัที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160 คน พบว่ามีความเครียดแบ่งตามช่วง การประเมินผลการรวมคะแนนดังนี้ นิสิตที่มีความเครียด
น้อยจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ(0.6) นิสิตที่มีความเครียดปานกลางจำนวน 22 คนติดเป็นร้อยละ (13.8) นิสิตที่มีความเครียด
มากคิดเป็นร้อยละ (52.6)และนิสติที่มีความเครียดมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ (33)ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมินความเครียดได้ว่า
นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 160คนมีความเครยีด การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ระดับความเครียดในการเรยีนออนไลน์ (ระดับบุคคล) พบว่านิสติสาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัยกลุม่ตัวอย่าง 
จำนวน 160 คนมีความเครียดมากซึ่งมา จากปัจจัย(ระดับบุคคล)เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าสงูสุดคือ  ความวิตกกังวล
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายมีผลต่อความเครยีดระดับมาก ถัดมาคือ สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนสถานท่ีเรียนมีผลต่อ
ความเครยีดระดับมาก ถัดมาคือความยาก ง่ายของเนื้อหามีผลตอ่ความเครยีดระดับมาก ถัดมาคอื ความเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนมผีลต่อความเครียดระดับมาก และสุดท้ายคือ สุขภาพส่งผลต่อความเครียดมผีลต่อความเครยีดระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริทรัพย์ สีหะวงษและคณะ (2021) ที่ทำการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อระดับความเครยีดในการเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล) พบว่านิสติสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมีความเครียดมากซึ่งมา จากปัจจัย (การศึกษา ) ดังนี้พบว่า มีผลต่อความเครียดระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมายส่งผลต่อระดับความเครียดมาก ถัดมาคือ จำนวนคาบ
เรียนใน 1 วันส่งผลต่อระดับความเครียดปานกลาง ถัดมาคือ เวลาในการพักผ่อนส่งผลต่อระดับความเครยีดปานกลาง ถัดมา
คือ อาจารยผ์ู้สอนส่งผลต่อความเครียดระดับปานกลาง และสุดท้ายคือ เนื้อหาของแต่ละรายวิชาส่งผลต่อความเครียดในระดับ
ปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริทรัพย์ สีหะวงษและคณะ (2021) ที่ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
สรุปผลงานวิจัย 

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST-5) และแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 20 คนคิดเป็น (ร้อยละ 12.5)และส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 140 คนคิดเป็น (ร้อยละ87.5)  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง (19-20 ปี ) จำนวน 68 คน คิดเป็น (ร้อยละ 42.5) 
จากการประเมินความเครียดด้วยตนเอง โดยแบบประเมินความเครียด (ST-5) พบว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด ซึ่งแบ่ง
ตามช่วงการประเมินผลการรวมคะแนนดังนี้ นิสิตที่มีความเครียดน้อยจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ(0.6) นิสิตที่มีความเครียด
ปานกลางจำนวน 22 คนติดเป็นร้อยละ (13.8) นิสิตที่มีความเครียดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ (33)และ นิสิตที่มีความเครียดมาก
คิดเป็นร้อยละ (52.6)จากการผลการวิเคราะห์ทางปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด (ระดับบุคคลพบว่า ) กลุ่มตัวอย่างมี 
ระดับความเครียดมากซึ่งมี ดังนี้  ความวิตกกังวลต่องานที่ได้รับมอบหมายมีผลต่อความเครียดระดับมาก ถัดมาคือ 
สภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนสถานที่เรียนมีผลต่อความเครียดระดับมาก ถัดมาคือความยาก/ง่ายของเนื้อหามีผลต่อ
ความเครียดระดับมาก ถัดมาคือ ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมีผลต่อความเครียดระดับมาก สุดท้ายคือ สุขภาพ และจากการ
ผลการวิเคราะห์ทางปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด (ด้านการศึกษา)พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับความเครียดปานกลาง ซึ่ง
มี ดังนี้ ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อระดับความเครียดมาก ถัดมาคือ จำนวนคาบเรียนใน 1 วันส่งผลต่อระดับ

 
 

ความเครียดปานกลาง ถัดมาคือ เวลาในการพักผ่อนส่งผลต่อระดับความเครียดปานกลาง ถัดมาคือ อาจารย์ผู้สอนส่งผลต่อ
ความเครียดระดับปานกลาง 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละช้ันปีที่คอยอำนวย

ความสะดวกและอนุญาตให้ผู้ศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลและ ขอขอบคุณ นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี 

เอกสารอ้างอิง 

การเรี ยนการสอนแบบ ออน ไลน์  (Online learning) 2555   [ออน ไลน์ ] สื บค้ น เมื่ อ  3  สิ งห าคม  2564 จาก 
https://www.educatorroundtable.org 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558). การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครยีด. สืบค้น 3 สิงหาคม 
2564, จาก http://biology.ipst.ac.th/?p=2767 

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2564 จาก https://greedisgoods.com/taro-yamane/ 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเครียดของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลยัอบุลราชธานี(ออนไลน์) สืบค้น 3 สิงหาคม 

2564 จาก http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/psychiatry/adult/P1.2.13.pdf 
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การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนกรีดยางพารา  
: กรณีศึกษา หมู่ 1ตำบลตะโละ อำเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 

รุสนานี โต๊ะโอะ1 อริสรา เล๊าะ2 สุธีร์ อินทร์รักษา3 ธิติมา ณ สงขลา4 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา  2) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมความปลอดภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนกรีดยางพารา ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 91 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.7%) มีอายุระหว่าง 18-28 ปี (41.7%) และศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (31.9%) ผลการวิจัยการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพาราโดยรวมพบว่ามีการ
รับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 86.64 และผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราพบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙𝒙𝒙𝒙=3.40, S.D.=1.09) ดังน้ันควรมีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเพ่ือให้คนกรีดยางพารามี
ความตระหนักในการทำงานเพ่ือให้ทำงานด้วยความปลอดภัยมากข้ึน 
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การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนกรีดยางพารา  
: กรณีศึกษา หมู่ 1ตำบลตะโละ อำเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี 

รุสนานี โต๊ะโอะ1 อริสรา เล๊าะ2 สุธีร์ อินทร์รักษา3 ธิติมา ณ สงขลา4 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา  2) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมความปลอดภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนกรีดยางพารา ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 91 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.7%) มีอายุระหว่าง 18-28 ปี (41.7%) และศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (31.9%) ผลการวิจัยการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพาราโดยรวมพบว่ามีการ
รับรู้ความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 86.64 และผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราพบว่า

อยู่ในระดับปานกลาง (𝒙𝒙𝒙𝒙=3.40, S.D.=1.09) ดังน้ันควรมีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเพ่ือให้คนกรีดยางพารามี
ความตระหนักในการทำงานเพ่ือให้ทำงานด้วยความปลอดภัยมากข้ึน 
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Perceived risks and safety behaviors in rubber tappers: a case study in Talo sub-
district, Yaring district, Pattani province. 

Russanani Toh-oh1 Arisara Loh2 Sutee Inraksa3Thitima na Songkhla4 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the perception of risk in the work of rubber 
tapping; 2) to study safety behaviors causing health effects of rubber tapping in rubber tapping workers: a 
case study in Talo sub-district, Yaring district, Pattani province. The sample size consisted of 92 people 
.The data were analyzed by using statistics for percentage, mean and standard deviation.  

Result of this study show that the majority of the respondents were female (63.7%), aged 18-28 
(41.7%) and at the high school level (31.9%). The level of perception of risk in rubber tapping workers 

overall had a high risk (86.64%). The level of safety behaviors was moderate risk (𝒙𝒙𝒙𝒙=3.40, S.D.=1.09). 
Therefore, safety at work should be promoted in order for the rubber tapping workers to be aware of 
their work in order to work more safely. 

Keywords: risk perception, safety behaviors, rubber tapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1522

บทนำ 

กระบวนการผลิตยางพาราประกอบไปด้วยข้ันตอนหลักที่สำคัญ คือ การกรีดยาง การเก็บน้ำยางและการทำยางแผ่น 
ซึ่งมีระยะเวลาการทำงานในช่วงเวลากลางคืนต่อเน่ืองถึงเวลากลางวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารามีโอกาสสัมผัส
กับปัจจัยอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ปัจจัยอันตรายด้านชีวภาพ กายภาพ ด้านเคมี และด้านการยศาสตร์ 
ปัจจัยอันตรายด้านชีวภาพที่อาจพบในการประกอบอาชีพผลิตยางพารา ได้แก่ งูสัตว์มีพิษและสปอร์เชื้อราท่ีปนเปื้อนยางพารา  
ซึ่งการได้รับพิษงูในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้  ส่วนการหายใจเอาฝุ่นละอองสปอร์เชื้อราท่ีปนเปื้อนกับยางแผ่น อาจเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ จามคัดจมูก และเป็นโรคปอดอักเสบ ปัจจัยอันตรายด้านกายภาพที่สำคัญ 
ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ  ทำให้เกิดการเมื่อยล้าของสายตา    ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ การมองเห็นไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงาน ส่วนปัจจัยอันตรายด้านเคมีได้แก่ กรดซัลฟุริก หรือกรดฟอร์มิกที่ใช้ในกระบวนการทำยางแผ่นดิบ 
ถ่านแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของอุปกรณ์ส่องสว่างระหว่างการทำงานในเวลากลางคืนรวมทั้งน้ำยางพาราดิบ โดย
พบว่าการสัมผัสกรด กรดซัลฟุริกและกรดฟอร์มิก จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจระคายเคืองต่อผิวหนัง
หรือเป็นแผลไหม้ ส่วนการสูดดมแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ หรือสัมผัสผ่านผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองทำลายเน้ือเย่ือของ
ทางเดินหายใจ ดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง ในส่วนของปัจจัยด้านการยศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆ ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม (รุ้งกานต์ พลายแก้ว และคณะ, 2556).ได้แก่ การก้ม การเอื้อมมือกรีดยาง  
การยก หิ้ว แบกและหาบถังบรรจุน้ำยางพาราที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทำงานได้ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่าน้ีมีปัญหาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ อุบัติเหตุที่มักจะเกิดข้ึนจากการกรีด
ยางพาราคือมีดกรีดยางบาดมือคนกรีดยาง เกิดจากการระดุดเศษไม้ ก้อนหินหรือสิ่งขีดขวางอื่นๆ และน้ำยางกระเด็นเข้าตา
พบได้บ่อยของคนกรีดยาง 
 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราเป็นหลักซ่ึงมีลักษณะท่าทางการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายทำให้เกิดความเมื่อยล้าบริเวณ  คอ ไหล่ ข้อศอก มือ หลังส่วนบน หลังส่วนหลัง สะโพก  ต้นขา เข่า (สุนิสา ชายเกลี้ยง 
และคณะ, 2564.  เป็นต้น ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย ไม่สบายตัว มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงาน และปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการทำงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง 

ดังน้ันทำให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของคนกรีด
ยางพารา : กรณีศึกษา หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนกรีดยางพารา
และสร้างความตระหนักให้คนกรีดยางพาราและใส่ใจในเรื่องสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ  

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการ
รับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราใน หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพราะจากการสำรวจพบว่ามีประชากรที่กรีดยางพาราเป็นอาชีพหลัก  
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บทนำ 

กระบวนการผลิตยางพาราประกอบไปด้วยข้ันตอนหลักที่สำคัญ คือ การกรีดยาง การเก็บน้ำยางและการทำยางแผ่น 
ซึ่งมีระยะเวลาการทำงานในช่วงเวลากลางคืนต่อเน่ืองถึงเวลากลางวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารามีโอกาสสัมผัส
กับปัจจัยอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ปัจจัยอันตรายด้านชีวภาพ กายภาพ ด้านเคมี และด้านการยศาสตร์ 
ปัจจัยอันตรายด้านชีวภาพที่อาจพบในการประกอบอาชีพผลิตยางพารา ได้แก่ งูสัตว์มีพิษและสปอร์เชื้อราท่ีปนเปื้อนยางพารา  
ซึ่งการได้รับพิษงูในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้  ส่วนการหายใจเอาฝุ่นละอองสปอร์เชื้อราท่ีปนเปื้อนกับยางแผ่น อาจเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไอ จามคัดจมูก และเป็นโรคปอดอักเสบ ปัจจัยอันตรายด้านกายภาพที่สำคัญ 
ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ  ทำให้เกิดการเมื่อยล้าของสายตา    ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ การมองเห็นไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุจากการทำงาน ส่วนปัจจัยอันตรายด้านเคมีได้แก่ กรดซัลฟุริก หรือกรดฟอร์มิกท่ีใช้ในกระบวนการทำยางแผ่นดิบ 
ถ่านแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของอุปกรณ์ส่องสว่างระหว่างการทำงานในเวลากลางคืนรวมทั้งน้ำยางพาราดิบ โดย
พบว่าการสัมผัสกรด กรดซัลฟุริกและกรดฟอร์มิก จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจระคายเคืองต่อผิวหนัง
หรือเป็นแผลไหม้ ส่วนการสูดดมแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ หรือสัมผัสผ่านผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองทำลายเน้ือเย่ือของ
ทางเดินหายใจ ดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง ในส่วนของปัจจัยด้านการยศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆ ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม (รุ้งกานต์ พลายแก้ว และคณะ, 2556).ได้แก่ การก้ม การเอื้อมมือกรีดยาง  
การยก หิ้ว แบกและหาบถังบรรจุน้ำยางพาราที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทำงานได้ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่าน้ีมีปัญหาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ อุบัติเหตุที่มักจะเกิดข้ึนจากการกรีด
ยางพาราคือมีดกรีดยางบาดมือคนกรีดยาง เกิดจากการระดุดเศษไม้ ก้อนหินหรือสิ่งขีดขวางอื่นๆ และน้ำยางกระเด็นเข้าตา
พบได้บ่อยของคนกรีดยาง 
 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราเป็นหลักซ่ึงมีลักษณะท่าทางการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายทำให้เกิดความเมื่อยล้าบริเวณ  คอ ไหล่ ข้อศอก มือ หลังส่วนบน หลังส่วนหลัง สะโพก  ต้นขา เข่า (สุนิสา ชายเกลี้ยง 
และคณะ, 2564.  เป็นต้น ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย ไม่สบายตัว มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงาน และปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการทำงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง 

ดังน้ันทำให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของคนกรีด
ยางพารา : กรณีศึกษา หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนกรีดยางพารา
และสร้างความตระหนักให้คนกรีดยางพาราและใส่ใจในเรื่องสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ  

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการ
รับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราใน หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพราะจากการสำรวจพบว่ามีประชากรที่กรีดยางพาราเป็นอาชีพหลัก  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 

ประชากร คือ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 
117 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี จำนวน 91 คน 

โดยใช้การคำนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

n = 𝑁𝑁
1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N คือ ขนาดประชากร 

e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0. 05 ( 
ปกตินิยมระดับความเชื่อมั่น 95% ) 

n = 117
1 + 117(0.05)2 

                                             n =  90.52 ≈  91 คน 

 กลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์ดังน้ี 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า ( Inclusion Criteria ) มีดังน้ี 

- มีประสบการณ์การกรีดยางพาราไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

- กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออก ( Exclusion Criteria ) มีดังน้ี 

 -กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้ 

 -กลุ่มตัวอย่างต้องการย้ายที่อยู่อาศัยออกจากพ้ืนที่การวิจัยในระหว่างดำเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เก็บข้อมูลจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา หมู่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการชี้แจงถึงข้ันตอนในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นเครื่องมือที่ คือ แบบสอบถาม โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพารา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบหรือแบบเติมคำ สถิติที่เลือกใช้คือ ค่า
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกข้อมูลส่วนบุคคล (n=91) 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ 
ใช่ หรือ ไม่ใช่ จำนวน 14 ข้อ สถิติที่เลือกใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ทำงานของคนกรีดยางพารา (n=91) 

ระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพาราดังน้ี 
 

คะแนนคิดเป็นร้อยละ ระดับการรับรู้ 

68 – 100 สูง 

34 – 67 ปานกลาง 

0 – 33 ต่ำ 

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน จำนวน 12 
ข้อประกอบไปด้วยข้อคำถามเชิงบวกและเชิงลบ ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 5ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน โดยคำนวณค่าเฉลี่ย ( 
𝑥𝑥 ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน 

พฤติกรรมการทำงาน คะแนนเชิงบวก คะแนนเชิงลบ 

ไม่เคย 1 5 

นานๆ ครั้ง 2 4 

บางครัง้ 3 3 

บ่อยครั้ง 4 2 

ทุกครั้ง 5 1 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นเครื่องมือที่ คือ แบบสอบถาม โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพารา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบหรือแบบเติมคำ สถิติที่เลือกใช้คือ ค่า
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกข้อมูลส่วนบุคคล (n=91) 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ 
ใช่ หรือ ไม่ใช่ จำนวน 14 ข้อ สถิติที่เลือกใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการ
ทำงานของคนกรีดยางพารา (n=91) 

ระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพาราดังน้ี 
 

คะแนนคิดเป็นร้อยละ ระดับการรับรู้ 

68 – 100 สูง 

34 – 67 ปานกลาง 

0 – 33 ต่ำ 

 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน จำนวน 12 
ข้อประกอบไปด้วยข้อคำถามเชิงบวกและเชิงลบ ลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale) 5ระดับ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน โดยคำนวณค่าเฉลี่ย ( 
𝑥𝑥 ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน 

พฤติกรรมการทำงาน คะแนนเชิงบวก คะแนนเชิงลบ 

ไม่เคย 1 5 

นานๆ ครั้ง 2 4 

บางครัง้ 3 3 

บ่อยครั้ง 4 2 

ทุกครั้ง 5 1 

 

โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนด้วยการ ใช้สูตรคะแนนอันตรภาคชั้น คือ 

อันตรภาคชั้น  = พิสัย
จำนวนช้ัน

  

= คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น

  

= 5−1
5   

= 0.80  

 

เกณฑ์การแปลผลการวัดระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน  

ช่วงคะแนน ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย 

1.00-1.80 ควรปรับปรุง 

1.81-2.60 ต่ำ 

2.61-3.40 ปานกลาง 

3.41-4.20 สูง 

4.21-5.00 สูงมาก 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสว่นบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า คนประกอบอาชีพกรีดยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 63.7 มีอายุ 18-28 ปี ร้อยละ 

41.7 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 9.9 มีระดับการศึกษา มัธยมปลาย ร้อยละ 31.9 รายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท ร้อยละ 36.3 ชั่วโมงการทำงานต่อวัน น้อยกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 58.2 ประสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 59.4 และส่วนมากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกข้อมูลส่วนบุคคล (n=91) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
33 
58 

 
36.3 
63.7 

อายุ (ปี) 
18-28 
29-38 
40 ข้ึนไป 

 
38 
24 
29 

 
41.7 
26.4 
31.9 

โรคประจำตัว 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคไต 
โรคเก่ียวกับกระดูก (ปวดข้อ) 
โรคเบาหวาน 
โรคกระเพาะ 
โรคแพนิค 
ไม่มีโรค 

 
9 
2 
3 
4 
6 
1 
66 

 
9.9 
2.2 
3.3 
4.4 
6.6 
1.1 
72.5 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
สมรสไม่ทดทะเบียน 
หย่าร้าง 
หม้าย 
แยกกันอยู่ 
อื่นๆ 

 
21 
63 
1 
2 
4 
0 
0 

 
23.1 
69.2 
1.1 
2.2 
4.4 
0.0 
0.0 

ระดับการศึกษา 
ประถม 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรีข้ึนไป  
ไม่เรียนหนังสือ 

 
21 
26 
29 
0 
0 
15 

 
23.1 
28.6 
31.9 
0 
0 
16.5 
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ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกข้อมูลส่วนบุคคล (n=91) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
33 
58 

 
36.3 
63.7 

อายุ (ปี) 
18-28 
29-38 
40 ข้ึนไป 

 
38 
24 
29 

 
41.7 
26.4 
31.9 

โรคประจำตัว 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคไต 
โรคเก่ียวกับกระดูก (ปวดข้อ) 
โรคเบาหวาน 
โรคกระเพาะ 
โรคแพนิค 
ไม่มีโรค 

 
9 
2 
3 
4 
6 
1 
66 

 
9.9 
2.2 
3.3 
4.4 
6.6 
1.1 
72.5 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
สมรสไม่ทดทะเบียน 
หย่าร้าง 
หม้าย 
แยกกันอยู่ 
อื่นๆ 

 
21 
63 
1 
2 
4 
0 
0 

 
23.1 
69.2 
1.1 
2.2 
4.4 
0.0 
0.0 

ระดับการศึกษา 
ประถม 
มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรีข้ึนไป  
ไม่เรียนหนังสือ 

 
21 
26 
29 
0 
0 
15 

 
23.1 
28.6 
31.9 
0 
0 
16.5 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำกว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,000 บาทข้ึนไป  

 
27 
29 
33 
2 

 
29.7 
31.9 
36.3 
2.2 

ชั่วโมงการทำงานต่อวัน 
น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 
4 ชั่วโมง - 8 ชั่วโมง 
8 ชั่วโมงข้ึนไป 

 
53 
35 
3 

 
58.2 
38.5 
5.5 

ประสบการณ์ในการกรีดยางพารา 
น้อยกว่า 10 ปี 
10 ปี – 20 ปี 
20 ปีข้ึนไป 

54 
23 
14 

59.4 
25.3 
15.3 

ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ 
เคยเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 
เคยเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

 
23 
60 
8 

 
25.3 
65.9 
8.8 

 
การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับของการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
86.64 อย่างไรก็ตามมีสองข้อที่การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางคือ สายตาท่ีมองไม่เห็นในเวลากรีดยางช่วงกลางคืนไม่
เป็นความเสี่ยงสำหรับคนที่กรีดยางพารา คิดเป็นร้อยละ 50.5 และ การใส่กางเกงขาสั้นในการกรีดยางเป็นการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเน่ืองจากทำให้เกิดความถนัดในการทำงานมาก ข้ึนคิดเป็นร้อยละ 57.1    ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ และระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพารา (n=91) 

รายการ จำนวน (ร้อยละ) แปลผล 
ใช่ ไม่ใช่ ตอบถูก 

1. การสวมใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดขณะ
กรีดยางพาราเป็นพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

7 
(7.3) 

84 
(92.3) 

84 
(92.3) 

สงู 

2. การใช้ไฟฉายที่มีแสงสว่างที่
มองเห็นได้ชัดไปกรีดยางตอน
กลางคืนสามารถลดโอกาสเสี่ยง
อันตรายขณะทำงาน 

88 
(96.7) 

3 
(3.3) 

88 
(96.7) 

สูง 

3. การสวมใส่รองเท้าบูทไปกรีด 90 1 90 สูง 
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ยางพาราทุกครั้งสามารถป้องกัน
อุบัติเหตุจาการถูกทิ่มตำหรือลื่นได้ 

(98.9) (1.1) (98.9) 

4. การกรีดยางในลักษณะท่าทางการ
เคลื่อนไหวซ้ำๆ ที่มือและข้อมือ การ
ก้มลำตัวหรือเอี้ยวลำตัวเป็น
เวลานานๆ ทำให้เกิดการปวดเมื่อย
บริเวณมือและข้อมือ และทำให้ปวด
หลัง 

88 
(96.7) 

3 
(3.3) 

88 
(96.7) 

สูง 

5. งู ยุง หรือสัตว์ที่มีพิษเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคของผู้ที่กรีด
ยางพารา 

82 
(90.1) 

9 
(9.9) 

82 
(90.1) 

สูง 

6. สายตาท่ีมองไม่เห็นในเวลากรีด
ยางช่วงกลางคืนไม่เป็นความเสี่ยง
สำหรับคนที่กรีดยางพารา 

45 
(49.5) 

46 
(50.5) 

46 
(50.5) 

ปานกลาง 

7. การไม่สวมใส่ถุงมือป้องกันมีดกรีด
ยางสามารถทำให้เกิดการบาดขณะ
กรีดยาง 

76 
(83.5) 

15 
(16.5) 

76 
(83.5) 

สงู 

8. การยกน้ำยางที่มีน้ำหนักมาก
ส่งผลกระทบต่อระบบกล้ามเน้ือทำ
ให้เกิดอาการปวดเมื่อย 

86 
(94.5) 

5 
(5.5) 

86 
(94.5) 

สูง 

9. ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนกรีดยางพารา เช่น 
ลักษณะท่าทางการทำงาน , การ
ทำงานที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น 

82 
(90.1) 

9 
(9.9) 

82 
(90.1) 

สูง 

10.การใช้น้ำกรดหรือแอมโมเนียใน
น้ำยางพาราท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

84 
(92.3) 

7 
(7.7) 

84 
(92.3) 

สูง 

11.การก้มและเงยซ้ำๆ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

86 
(94.5) 

5 
(5.5) 

86 
(94.5) 

สูง 

12.ลักษณะท่าทางการกรีดยางที่ผิด
วิธีมีผลทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย 

83 
(91.2) 

8 
(8.8) 

83 
(91.2) 

สูง 

13.การใส่กางเกงขาสั้นในการกรีด
ยางเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
เน่ืองจากทำให้เกิดความถนัดในการ
ทำงานมากข้ึน 

39 
(42.9) 

52 
(57.1) 

52 
(57.1) 

ปานกลาง 

14.การสวมรองเท้าแตะไปกรีด
ยางพาราเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

14 
(15.4) 

77 
(84.6) 

77 
(84.6) 

สงู 
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ยางพาราทุกครั้งสามารถป้องกัน
อุบัติเหตุจาการถูกทิ่มตำหรือลื่นได้ 

(98.9) (1.1) (98.9) 

4. การกรีดยางในลักษณะท่าทางการ
เคลื่อนไหวซ้ำๆ ที่มือและข้อมือ การ
ก้มลำตัวหรือเอี้ยวลำตัวเป็น
เวลานานๆ ทำให้เกิดการปวดเมื่อย
บริเวณมือและข้อมือ และทำให้ปวด
หลัง 

88 
(96.7) 

3 
(3.3) 

88 
(96.7) 

สงู 

5. งู ยุง หรือสัตว์ที่มีพิษเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคของผู้ที่กรีด
ยางพารา 

82 
(90.1) 

9 
(9.9) 

82 
(90.1) 

สูง 

6. สายตาท่ีมองไม่เห็นในเวลากรีด
ยางช่วงกลางคืนไม่เป็นความเสี่ยง
สำหรับคนที่กรีดยางพารา 

45 
(49.5) 

46 
(50.5) 

46 
(50.5) 

ปานกลาง 

7. การไม่สวมใส่ถุงมือป้องกันมีดกรีด
ยางสามารถทำให้เกิดการบาดขณะ
กรีดยาง 

76 
(83.5) 

15 
(16.5) 

76 
(83.5) 

สงู 

8. การยกน้ำยางที่มีน้ำหนักมาก
ส่งผลกระทบต่อระบบกล้ามเน้ือทำ
ให้เกิดอาการปวดเมื่อย 

86 
(94.5) 

5 
(5.5) 

86 
(94.5) 

สูง 

9. ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนกรีดยางพารา เช่น 
ลักษณะท่าทางการทำงาน , การ
ทำงานที่ไม่ถูกวิธี เป็นต้น 

82 
(90.1) 

9 
(9.9) 

82 
(90.1) 

สูง 

10.การใช้น้ำกรดหรือแอมโมเนียใน
น้ำยางพาราท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

84 
(92.3) 

7 
(7.7) 

84 
(92.3) 

สูง 

11.การก้มและเงยซ้ำๆ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

86 
(94.5) 

5 
(5.5) 

86 
(94.5) 

สงู 

12.ลักษณะท่าทางการกรีดยางที่ผิด
วิธีมีผลทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย 

83 
(91.2) 

8 
(8.8) 

83 
(91.2) 

สูง 

13.การใส่กางเกงขาสั้นในการกรีด
ยางเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
เน่ืองจากทำให้เกิดความถนัดในการ
ทำงานมากข้ึน 

39 
(42.9) 

52 
(57.1) 

52 
(57.1) 

ปานกลาง 

14.การสวมรองเท้าแตะไปกรีด
ยางพาราเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

14 
(15.4) 

77 
(84.6) 

77 
(84.6) 

สงู 

รวม    86.64 สูง 
 
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในชุมชน  

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราใน

ชุมชน พบว่าระดับความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (𝒙𝒙𝒙𝒙=3.40, S.D.=1.09) โดยที่ข้อที่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับ
ต่ำคือ กรีดยางพาราในเวลากลางคืนต่อเน่ืองถึงกลางวันต้ังแต่ 00.00น.จนถึง12.00น.ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อ

วัน (𝒙𝒙𝒙𝒙=2.59, S.D.=1.22) และนอกจากน้ีพบว่ามี 2 ข้อที่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูงมากคือ ตรวจสอบอุปกรณ์

และเครื่องมือต่างๆ ก่อนเริ่มทำงาน (𝒙𝒙𝒙𝒙=4.39, S.D.=0.96) และใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าท่ีมิดชิดทุกครั้งเมื่อกรีดยาง (𝒙𝒙𝒙𝒙=
4.56, S.D.=0.89) ดังแสดวในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพ
กรีดยางพาราในชุมชน  

 

 
 

รายการ จำนวน (ร้อยละ) 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 S.D. แปลผล 
 ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บาง 

ครั้ง 
นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

1. กรีดยางพาราในเวลากลางคืน
ต่อเน่ืองถึงกลางวันต้ังแต่ 00.00
น.จนถึง12.00น.ซึ่งเป็นระยะเวลา
ที่มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 
 

21 
(23.1) 

24 
(26.4) 

24 
(26.4) 

15 
(16.5) 
 

7 
(7.7) 

2.59 
 
 
 

1.22 ต่ำ 

2. ออกแรงยก หรือเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุน้ำยางที่มีน้ำหนัก
มาก 
 

14 
(15.4) 

39 
(42.9) 

12 
(13.2) 

20 
(22.0) 

6 
(6.6) 

2.61 1.18 ปานกลาง 

3. กระดก บิดข้อมือซ้ำๆติดต่อกัน
นานมากกว่า  2 ชั่วโมง/วัน 

10 
(11.0) 

40 
(44.0) 

16 
(17.6) 

14 
(15.4) 

11 
(12.1) 

2.73 1.21 ปานกลาง 

4. ด่ืมแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือ
เครื่องด่ืมชูกำลงั 
 

0 
(0.0) 

18 
(19.8) 

13 
(14.3) 

8 
(8.8) 

52 
(57.1) 

4.03 
 

1.23 สูง 

5. พักผ่อนอยู่ที่บ้านเมื่อเจ็บป่วย
หรือไม่สบาย 
 

8 
(8.8) 

51 
(56.0) 

18 
(19.8) 

11 
(12.1) 

3 
(3.3) 

3.45 0.93 สูง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบ
อาชีพกรีดยางพาราในชุมชน  

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าคนประกอบอาชีพกรีดยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
18-28 ปี  ระดับการศึกษามัธยมปลาย และมีประสบการณ์การทำงานกรีดยางน้อยกว่า 10 ป ีผลการวิเคราะห์การรับรูค้วาม
เสี่ยงพบว่า ระดับของการรับรู้ความเสี่ยงในระดับสูง และจากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราพบว่า 
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 

รายการ จำนวน (ร้อยละ) 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 S.D. แปลผล 
ทุกครั้ง บ่อย 

ครั้ง 
บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

         
6.กรีดยางในลักษณะท่าทางที่
ถูกต้อง 

9 
(9.9) 

17 
(18.7) 

48 
(52.7) 

15 
(16.5) 

2 
(2.2) 

3.17 0.90 ปานกลาง 

7. ตรวจสอบอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ก่อนเริ่มทำงาน 
 

61 
(67.0) 

11 
(12.1) 

13 
(14.3) 

6 
(6.6) 

0 
(0.0) 

4.39 0.96 สูงมาก 

8. สวมใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งเมื่อ
กรีดยาง 

8 
(8.8) 

35 
(38.5) 

31 
(34.1) 

9 
(9.9) 

8 
(8.8) 

3.28 1.05 ปานกลาง 

9. สวมใส่ถุงมือเมื่อใส่ปุ๋ยเคมี 
บริเวณต้นยางหรือภายในสวน
ยาง 
 

22 
(24.2) 

22 
(2.0) 

30 
(33.0) 

10 
(11.0) 

9 
(9.9) 

3.48 1.24 สูง 

10. สวมใส่เสื้อผ้าท่ีมิดชิดทุก
ครั้งเมื่อกรีดยาง เช่น เสื้อแขน
ยาว กางเกงขายาว เป็นต้น 
 

37 
(40.7) 

2 
(26.4) 

16 
(17.6) 

13 
(14.3) 

1 
(1.1) 

2.94 1.12 ปานกลาง 
 

11. สวมถุงมือ เมื่อกรีดยาง 27 
(29.7) 

27 
(29.7) 

21 
(23.1) 

11 
(12.1) 

5 
(5.5) 

3.65 1.18 สูง 

12. ใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าท่ี
มิดชิดทุกครั้งเมื่อกรีดยาง 

69 
(75.8) 

10 
(11.0) 

7 
(7.7) 

4 
(4.4) 

1 
(1.1) 

4.56 0.89 สูงมาก 

รวม      3.40 1.09 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมความปลอดภัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ประกอบ
อาชีพกรีดยางพาราในชุมชน  

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าคนประกอบอาชีพกรีดยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
18-28 ปี  ระดับการศึกษามัธยมปลาย และมีประสบการณ์การทำงานกรีดยางน้อยกว่า 10 ปี ผลการวิเคราะห์การรับรูค้วาม
เสี่ยงพบว่า ระดับของการรับรู้ความเสี่ยงในระดับสูง และจากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราพบว่า 
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 

รายการ จำนวน (ร้อยละ) 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 S.D. แปลผล 
ทุกครั้ง บ่อย 

ครั้ง 
บาง 
ครั้ง 

นานๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

         
6.กรีดยางในลักษณะท่าทางที่
ถูกต้อง 

9 
(9.9) 

17 
(18.7) 

48 
(52.7) 

15 
(16.5) 

2 
(2.2) 

3.17 0.90 ปานกลาง 

7. ตรวจสอบอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ก่อนเริ่มทำงาน 
 

61 
(67.0) 

11 
(12.1) 

13 
(14.3) 

6 
(6.6) 

0 
(0.0) 

4.39 0.96 สูงมาก 

8. สวมใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งเมื่อ
กรีดยาง 

8 
(8.8) 

35 
(38.5) 

31 
(34.1) 

9 
(9.9) 

8 
(8.8) 

3.28 1.05 ปานกลาง 

9. สวมใส่ถุงมือเมื่อใส่ปุ๋ยเคมี 
บริเวณต้นยางหรือภายในสวน
ยาง 
 

22 
(24.2) 

22 
(2.0) 

30 
(33.0) 

10 
(11.0) 

9 
(9.9) 

3.48 1.24 สูง 

10. สวมใส่เสื้อผ้าท่ีมิดชิดทุก
ครั้งเมื่อกรีดยาง เช่น เสื้อแขน
ยาว กางเกงขายาว เป็นต้น 
 

37 
(40.7) 

2 
(26.4) 

16 
(17.6) 

13 
(14.3) 

1 
(1.1) 

2.94 1.12 ปานกลาง 
 

11. สวมถุงมือ เมื่อกรีดยาง 27 
(29.7) 

27 
(29.7) 

21 
(23.1) 

11 
(12.1) 

5 
(5.5) 

3.65 1.18 สูง 

12. ใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าท่ี
มิดชิดทุกครั้งเมื่อกรีดยาง 

69 
(75.8) 

10 
(11.0) 

7 
(7.7) 

4 
(4.4) 

1 
(1.1) 

4.56 0.89 สูงมาก 

รวม      3.40 1.09 ปานกลาง 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงในการทำงานของคนกรีดยางพาราพบว่า ระดับของการรับรู้ความเสี่ยงในการ

ทำงานของคนกรีดยางพาราอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ในการทำงาน
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับการการศึกษาของ วาณิชา โขมพัฒน์และศุภาภาส คำโตนด(2559) ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง และ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผลการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงฤทธ์ิ ทองมีขวัญและคณะ(2560) ศึกษาการ
รับรู้ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสารและพฤติกรรมการป้องกันของพนักงานถ่ายเอกสาร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูง 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการกรีดยางพาราพบว่า ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปาน
กลาง เน่ืองจากเมื่อมีประสบการณ์ทำงานมาก ทำให้เกิดความประมาทหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการ
ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับการการศึกษาของสุภาณี จันทรศิริ และคณะ. (2561) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ของคนงานและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาร้านรับซื้อของเก่าในตำบลแสนสุข 
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับ เกศกนก จรเด่น และคณะ(2562) ศึกษา ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
ข้ามชาติในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งแห่งหน่ึงในจังหวัดตรัง ที่พบว่าระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 

กิตติกรรมประกาศ 

การทำวิจัยครั้งน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความกรุณาของอาจารย์ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา อาจารย์ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา อาจารย์กรรมการที่ปรึกษาที่สละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ให้
คำแนะนำ รวมทั้งแก้ข้อบกพร่องจนวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน นายมะรูซี ประดู่ และบัณฑิตอาสา นางสาวพาอีซะ ยานยา และรวมทั้งชาวบ้าน หมู่ 1
ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำวิจัยครั้ง
น้ี และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ กันอย่างดีเสมอมา 
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ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 
นูรตัสนมี ซียง1นูรห์อีมาน แดบ๊อก2 สุธีร์ อินทร์รักษา3 ธิติมา ณ สงขลา4 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความรู้การป้องกันตนเอง และพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดอำเภอเบตง การ
ดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
ความรู้ และส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และจากการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ 0.66 - 1
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดอยู่ใน
ระดับดี (Mean=0.99) และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดอยู่ใน
ระดับดีมาก (Mean=3.63)  และกลุ่มตัวอย่างควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสามารถป้องกันการติด
เชื้อโควิด-19 และหยุดการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากตนเองไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยได้ 

คำสำคัญ : พฤติกรรมเสีย่ง,ไวรสัโคโรน่า 2019,ตลาดสด,ความรู้และพฤติกรรม  
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Knowledge and behavior at risk of contracting the Coronavirus 2019 (COVID-19) Case 
Study : Shop Operators in Fresh Market, Betong District, Yala Province  

Nurtasniim Seang1 Nurheman Daebox2  Sutee Inraksa3  Thitima na Songkhla4 

Abstract 

This study is survey research to study the knowledge and behavior of self-protection against corona 
virus 2019 (COVID-19) infection among shop operators in the fresh market of Betong District, Yala Province.  
The data was collected by questionnaires. The questionnaire was divided into 3 parts: Part 1 General 
Information, Part 2 Knowledge and Part 3 Self-Defense Behavior and the questionnaire accuracy (IOC) was 
0.66 - 1. The sample size consisted of 92 people. The data was analyzed by descriptive statistics. 

The results of this study found that the coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection is classified 
as a good level of self-protection knowledge (Mean = 0.99). The self-protection behaviors of COVID-19 was 
at a very good level (Mean = 3.63). The participants should still continue to follow the advice of the Ministry 
of Public Health to prevent infection with COVID-19 and stop the spread of COVID-19 from oneself to family, 
community and Thai society. 

Keywords: risk behavior, Coronavirus 2019, Fresh Market, Knowledge and behavior 
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บทนำ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นความท้าทาย  รูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรโลกอย่างกว้างขวางมากกว่าการระบาดของโรคที่ผ่านมาครอบคลุมทั่วโลก องค์การ
อนามัยโลกได้ยกระดับเป็นการระบาดใหญ่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ คือ การสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยการสัมผัส
ละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากบุคคลสู่บุคคล และจากสิ่งแวดล้อมสู่บุคคล การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคอย่างเข้มข้นโดยมาตรการหลัก คือ การจัดการสุขวิทยาส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันโรค เรื่ องการล้างมือ การทำ
ความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ จุดสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยงและมาตรการของการเว้นระยะห่าง ในปัจจุบันมีการติดเชื้อเป็น
จำนวนมากและนับเป็นสถานการณ์ความรุนแรงท่ีวิกฤติของทุกประเทศท่ัวโลกและของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยจะ
แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อในวงกว้างที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกประกาศ“ภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขของโลก” เพราะเชื้อไวรัสนี้กำลังแพร่ ระบาดไปทั่วโลก และการระบาดในประเทศไทย เพื่อเป็นการควบคุม
การแพร่ระบาด รัฐบาลไทยจึงประกาศข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี 1) ใช้บังคับท่ัวราชอาณาจักรห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนท่ีที่มีความเสีย่งต่อการตดิโรคโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค,2563) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีความรุนแรงพบผู้ติด
เชื้อในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ศบค.ยะลา ที่ 89/2564 ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า - ออกจังหวัดยะลาและมาตรการ
ร้านอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่ม งดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลาเว้นแต่มีความจำเป็นให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจต้องสแกน QR Code Yala Safe Alert และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน
ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที ส่วนร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้ำชา กาแฟ และร้านจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อื่นๆ งดนั่งรับประทานในร้าน เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น. สำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่เช่นใน
ตลาดสด ตลาดนัด และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อจากโรงเรียนสอนศาสนา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
สัมผัสผู้ติดเชื้อจากร้านค้า ห้างร้าน กลุ่มรอการสอบสวนโรค และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหน่วยงานรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
สดด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง
หากเกิดการติดเชื้อแล้วสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการ
ทำงานในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย 
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วิธีการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมของประชาชนใน
เรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลสรุปวิจัย 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดอำเภอเบตง จำนวน 120 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับทำ
แบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 92 คน การกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

n =  N
1 + Ne2 

เมื่อ n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการใช้ 

 N คือ จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 e คือ ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดให้เท่ากับ 0.05 

 

แทนค่าตัวแปรเพื่อใช้ในการคำนวณ 

n =  120
1 + (120)(0.05)2 

n = 92.03 คน   ≈ 92 คน 

 

เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า  

1.ผู้เข้าร่วมที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป  

2.ผู้เข้าร่วมสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 
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รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลสรุปวิจัย 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดอำเภอเบตง จำนวน 120 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับทำ
แบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 92 คน การกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

n =  N
1 + Ne2 

เมื่อ n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการใช้ 

 N คือ จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 e คือ ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดให้เท่ากับ 0.05 

 

แทนค่าตัวแปรเพื่อใช้ในการคำนวณ 

n =  120
1 + (120)(0.05)2 

n = 92.03 คน   ≈ 92 คน 

 

เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า  

1.ผู้เข้าร่วมที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป  

2.ผู้เข้าร่วมสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออก  

1.ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดที่ไม่สามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่กำหนด 

3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทำวิจัย 

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามในงานวิจัยแบ่งคำถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) (ดัดแปลงจาก ณัฎฐวรรณ คำแสน. (2564) และธานีกล่อมใจ และคณะ. (2564)) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) (ดัดแปลงจาก ณัฎฐวรรณ คำแสน. (2564) และธานีกล่อมใจ และคณะ. (2564)) 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้  โรคประจำตัว 
ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการพกเจลแอลกอฮอล์เมื่อออก
นอกเคหสถาน 

2.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคำถาม
ทั้งหมด 12 ข้อ เป็นคำถามถูกผิด คำตอบมี 2 อย่าง คือ รับทราบและไม่ทราบ  โดยเลือกเพียงคำตอบเดียว ถ้าตอบถูกให้ 1 
คะแนน และถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน  

ทราบ         ได้คะแนน   1 คะแนน 

ไม่ทราบ      ได้คะแนน   0  คะแนน 

สูตรการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

       การคำนวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน     = ข้อมูลที่มีค่าสงูสุด − ข้อมูลที่มีค่าตำ่สุด
จำนวนช้ัน

 

            = (1 − 0)
3  

                                = 0.33 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลผลระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เกณฑ์การพิจารณา การแปลผล 
0.68 – 1.00 ดี 
0.34 – 0.67 ปานกลาง 
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0.10 – 0.33 น้อย 
 

3.แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตัิตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ระดับ 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

เกณฑ์การปฏิบัต ิ คะแนน 

ปฏิบัติทุกครั้ง 4  

ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3  

ปฏิบัติบางครั้ง 2  

ไม่เคยปฏิบัตเิลย 1 

 

สูตรการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี ้

    การคำนวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน       = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่ำสดุ
จำนวนช้ัน

 

 = (4−1)
4  

  = 0.75 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลผลระดบัพฤติกรรมการปฏิบตัิตนในการปอ้งกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เกณฑ์การพิจารณา การแปลผล 
3.26 -  4.00 ดีมาก 
2.51 – 3.25 ดี 

1.75 – 2.50 พอใช้ 
1.00 – 1.74 ควรปรับปรุง 

 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำแนกตาม เพศ อายุ รายได้  โรคประจำตัว ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการพกเจลแอลกอฮอล์เมื่อออกนอกเคหสถาน  โดยวิเคราะห์จากการแจก
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0.10 – 0.33 น้อย 
 

3.แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตัิตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ระดับ 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

เกณฑ์การปฏิบัต ิ คะแนน 

ปฏิบัติทุกครั้ง 4  

ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3  

ปฏิบัติบางครั้ง 2  

ไม่เคยปฏิบัตเิลย 1 

 

สูตรการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี ้

    การคำนวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน       = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่ำสดุ
จำนวนช้ัน

 

 = (4−1)
4  

  = 0.75 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลผลระดบัพฤติกรรมการปฏิบตัิตนในการปอ้งกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เกณฑ์การพิจารณา การแปลผล 
3.26 -  4.00 ดีมาก 
2.51 – 3.25 ดี 

1.75 – 2.50 พอใช้ 
1.00 – 1.74 ควรปรับปรุง 

 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำแนกตาม เพศ อายุ รายได้  โรคประจำตัว ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการทำงาน 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการพกเจลแอลกอฮอล์เมื่อออกนอกเคหสถาน  โดยวิเคราะห์จากการแจก

แจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จำนวน 
51 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.4) มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.7) นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 46 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50.0) รองลงมานับถือศาสนาพุทธ จำนวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.8)  ไม่มีโรคประจำตัว จำนวน 72 คน (คิด
เป็นร้อยละ 78.3) มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จำนวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.1) มีระยะเวลาการทำงานต่อวัน 8 
ช่ัวโมง จำนวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.9) ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี จำนวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.9) รองลงมา 6-
10 ปี จำนวน 28 ปี (คิดเป็นร้อยละ 30.5) ทุกคนใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (คิดเป็นร้อยละ 100) และส่วนใหญ่
อุปกรณ์ที่สวมใส่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ หน้ากากอนามัย จำนวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ถุงมือยาง จำนวน 75 
คน (คิดเป็นร้อยละ 81.5) กระบังป้องกันใบหน้า จำนวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.8) และหน้ากากผ้า จำนวน 6 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 6.5) ตามลำดับ และทุกคนพกเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 92 คน (คิดเป็นร้อยละ100) รายละเอียดดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 92) 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน (ร้อยละ) 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

  
41 (44.6) 
51 (55.4) 

อายุ (ปี)   
Mean = 38.67, S.D=10.506 
          20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 
            ≥ 51  ปี 

  
 

25 (27.3) 
30 (32.7) 
26 (28.3) 
11 (12.1) 

ศาสนา 
          อิสลาม 
          พุทธ 
          คริสต์ 

  
46 (50.0) 
44 (47.8) 
2 (2.2) 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน (ร้อยละ) 
โรคประจำตัว 
          ไม่มีโรคประจำตัว 
          มีโรคประจำตัว 
                    โรคความดัน 
                    โรคเบาหวาน 
                    โรคหอบหืด 

  
72 (78.3) 
20 (21.7) 
13 (65.0) 
4 (20.0) 
3 (15.0) 

รายได้ 
          น้อยกว่า 15,000 บาท  
          15,000 – 20,000 บาท  
          20,001 - 25,000 บาท  

  
54 (58.7) 
36 (39.1) 
2 (2.2) 

ระยะเวลาการทำงาน   
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           7 ช่ัวโมง 
           8 ช่ัวโมง 

 1 (1.1) 
91 (98.9) 

ประสบการทำงาน 
           1 – 5   ปี 
           6 – 10   ปี 
          11 – 15   ปี 
          16 – 21   ปี   

  
33 (35.9) 
28 (30.5) 
27 (29.3) 
4 (4.4) 

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
           มีการสวมใส่อุปกรณ ์
                 ถุงมือยาง 
                 หน้ากากอนามัย  
                 หน้ากากผ้า 
                 กระบังป้องกันใบหน้า 

  
92 (100) 
75 (81.5) 
92 (100) 
6 (6.5) 

32 (34.8) 
ท่านพกพาเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเมื่อออกไปทำงานหรือออก
นอกเคหสถาน 
           มีการพกพาเจลแอลกอฮอล ์

  
 

92 (100) 
2.ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 
= 0.99, S.D. = 0.026) จัดอยู่ในระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองระดับดี 

ตารางที่ 5 ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = 92)  

รายการ  จำนวน (ร้อยละ) �̅�𝒙 S.D. แปลผล 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
ระยะฟักตัวของเชื้อเป็นเวลา  
3-14 วัน ก่อนแสดงอาการ 

 92 
(100.0) 

0 
(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

2.โรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ม ี โอกาสทำให ้ เ ก ิ ดการ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสได้น้อย หาก
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

  
82 

(89.1) 

 
10 

(10.9) 

 
0.89 

 
0.313 

 
ดี 

3.โรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ติดต่อผ่านทางละอองฝอย 
จากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เวลาไอหรือ

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 
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           7 ช่ัวโมง 
           8 ช่ัวโมง 

 1 (1.1) 
91 (98.9) 

ประสบการทำงาน 
           1 – 5   ปี 
           6 – 10   ปี 
          11 – 15   ปี 
          16 – 21   ปี   

  
33 (35.9) 
28 (30.5) 
27 (29.3) 
4 (4.4) 

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
           มีการสวมใส่อุปกรณ ์
                 ถุงมือยาง 
                 หน้ากากอนามัย  
                 หน้ากากผ้า 
                 กระบังป้องกันใบหน้า 

  
92 (100) 
75 (81.5) 
92 (100) 
6 (6.5) 

32 (34.8) 
ท่านพกพาเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเมื่อออกไปทำงานหรือออก
นอกเคหสถาน 
           มีการพกพาเจลแอลกอฮอล ์

  
 

92 (100) 
2.ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 
= 0.99, S.D. = 0.026) จัดอยู่ในระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองระดับดี 

ตารางที่ 5 ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = 92)  

รายการ  จำนวน (ร้อยละ) �̅�𝒙 S.D. แปลผล 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
ระยะฟักตัวของเชื้อเป็นเวลา  
3-14 วัน ก่อนแสดงอาการ 

 92 
(100.0) 

0 
(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

2.โรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ม ี โอกาสทำให ้ เ ก ิ ดการ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสได้น้อย หาก
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

  
82 

(89.1) 

 
10 

(10.9) 

 
0.89 

 
0.313 

 
ดี 

3.โรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ติดต่อผ่านทางละอองฝอย 
จากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เวลาไอหรือ

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

จาม ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้าง
มือทุกครั้ง 
4.โรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ติดต่อกันเมื่อสัมผัสสิ่งของที่
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เช่น ธนบัตร โทรศัพท์ เป็นต้น ท่าน
ต้องมีการล้างมือทุกครั้ง 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

ตารางที่ 5 ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = 92) (ต่อ) 

รายการ  จำนวน (ร้อยละ) �̅�𝒙 S.D. แปลผล 
ใช่ ไม่ใช่ 

5.โรคที ่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะมีไข้หรืออุณหภูมิร่างกาย
มากกว่า 37.5 องศา เซลเซียส 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

6.โรคที ่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่
มีน้ำมูก หายใจหอบ เหนื่อย เป็นอาการ
ป่วยเบื้องต้น 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

7.ผู้ที ่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับกลุ่มเสี ่ยงที่มี
โอกาสติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่านควรกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็น
เวลา 14 วัน 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

8.หากมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต ้องตรวจค ัดกรอง
ทันท ี

 92 
(100.0) 

0 
(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

9.การอยู ่ร ่วมกันในสถานที ่แออัด เช่น 
ตลาด ห้างสรรพสินค้า มีโอกาสติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สูง 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

10.สถานท่ีสาธารณะห้องน้ำ ห้องส้วม อ่าง
ล้างมือ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ต้องทำ
ความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด
หรือสารฆ่าเช้ือโรคทุกครั้งหลังใช้งาน 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

11.ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้ว ลงใน
ถังขยะที่ถูกแยกไว้สำหรับขยะติดเชื้อ เพื่อ
ป้องกันการสัมผัสกับเช้ือ 

  
92 

(100.0) 

 
0 

(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 
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12.ทำความสะอาดแผงจำหน่ายทุกวัน 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 

 92 
(100.0) 

0 
(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

รวม 0.99 0.026 ดี 
 

 

 

3.ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มี
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 = 3.68, S.D. = 0.307) จัดอยู่ในระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนระดับดีมาก 

ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 92)  

 
รายการ 

จำนวน (ร้ยละ)  
�̅�𝐱 

 
S.D 

 
แปล
ผล 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

1.เมื่อไอ จาม ใช้กระดาษทิชชูปิด
ปากปิดจมูก 

44 
(47.8) 

48 
(52.2) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.48 0.502 ดีมาก 

2.ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ 
หลังไอ จาม สั่งน้ำมูก 

56 
(60.9) 

36 
(39.1) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 0.491 ดีมาก 

3.ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่
ทุกครั ้งหลังสัมผัสสิ ่งของรอบตัว 
เช ่น ราวบ ันได ล ูกบ ิดประตู   
เหรียญ และธนบัตร 

 
55 

(59.8) 

 
35 

(38.0) 

 
1 

(1.1) 

 
0 

(0.00) 

 
3.60 

 
0.515 

 
ดีมาก 

4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นอย่างน้อย 70% เมื่อต้อง
ออกไปที่สาธารณะ 

 
66 

(71.7) 

 
26 

(28.3) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.72 

 
0.453 

 
ดีมาก 

5.หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีที่มีคน
แออัด 

56 
(60.9) 

35 
(38.0) 

1 
(1.1) 

0 
(0.00) 

3.60 0.515 ดีมาก 
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12.ทำความสะอาดแผงจำหน่ายทุกวัน 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน 

 92 
(100.0) 

0 
(0.00) 

 
1.00 

 
0.00 

 
ดี 

รวม 0.99 0.026 ดี 
 

 

 

3.ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มี
ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥 = 3.68, S.D. = 0.307) จัดอยู่ในระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนระดับดีมาก 

ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 92)  

 
รายการ 

จำนวน (ร้ยละ)  
�̅�𝐱 

 
S.D 

 
แปล
ผล 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

1.เมื่อไอ จาม ใช้กระดาษทิชชูปิด
ปากปิดจมูก 

44 
(47.8) 

48 
(52.2) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.48 0.502 ดีมาก 

2.ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ 
หลังไอ จาม สั่งน้ำมูก 

56 
(60.9) 

36 
(39.1) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 0.491 ดีมาก 

3.ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่
ทุกครั ้งหลังสัมผัสสิ ่งของรอบตัว 
เช ่น ราวบ ันได ล ูกบ ิดประ ตู   
เหรียญ และธนบัตร 

 
55 

(59.8) 

 
35 

(38.0) 

 
1 

(1.1) 

 
0 

(0.00) 

 
3.60 

 
0.515 

 
ดีมาก 

4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นอย่างน้อย 70% เมื่อต้อง
ออกไปที่สาธารณะ 

 
66 

(71.7) 

 
26 

(28.3) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.72 

 
0.453 

 
ดีมาก 

5.หลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีที่มีคน
แออัด 

56 
(60.9) 

35 
(38.0) 

1 
(1.1) 

0 
(0.00) 

3.60 0.515 ดีมาก 

 

 

 

ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกดิจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 92) (ต่อ) 

 
รายการ 

จำนวน (ร้อยละ)  
�̅�𝒙 

 
S.D. 

 
แปล
ผล 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

6.หากอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแออัด ใส่
หน ้ ากากอนาม ัยและควรเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 

63 
(68.5) 

29 
(31.5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.68 0.467 ดีมาก 

7.ทิ้งหน้ากากอนามัยเมื ่อใช้แล้ว 
ใส่ถุงพลาสติกปิดสนิทก่อนทิ้งลง
ในถัง ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 

53 
(57.6) 

39 
(42.4) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.58 
 
 

0.497 ดีมาก 

8.หลังทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 
ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ม ื อ ด ้ ว ย
แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ หรือ
น้ำและสบู่ทันที 

 
56 

(60.9) 

 
36 

(39.1) 
 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.61 

 
0.491 

 
ดีมาก 

 
 

9.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้
ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด หรืออาการ
ติดเชื ้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง 

 
69 

(75.0) 

 
23 

(25.0) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.75 

 
0.435 

 
ดีมาก 

10.ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื ่น เช่น 
ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ 
แ ล ะ ใ ช ้ ช ้ อ น ก ล า ง ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร 

 
59 

(64.1) 

 
33 

(35.9) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.64 

 
0.482 

 
ดีมาก 
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ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกดิจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 92) (ต่อ) 

 
รายการ 

จำนวน (ร้อยละ)  
�̅�𝒙 

 
S.D. 

 
แปล
ผล 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

11.รับประทานอาหารปรุงสุก ที่
ผ่านการใช้ความร้อนเสมอ 

57 
(62.0) 

35 
(38.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.62 0.488 ดีมาก 

12.งดเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีการ
รายงานเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด 

58 
(63.0) 

34 
(37.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.63 0.485 ดีมาก 

13.เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอนแยก
ห้องกับบุคคลอื่นในบ้าน 

47 
(51.1) 

45 
(48.9) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.51 0.503 ดีมาก 
 

14.เมื ่อเจ็บป่วยมีไข้ ไอ จาม มี
น้ำมูก เจ็บคอ ท่านไปพบแพทย์
ทันท ี

49 
(53.3) 

43 
(46.7) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.53 0.502 ดีมาก 

15.ติดตามข่าวสารสถานการณ์
โรคที ่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทางโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต/วิทยุ 

 
65 

(70.7) 

 
27 

(30.4) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.71 

 
0.458 

 
ดีมาก 

16.ล้างมือทุกครั ้งก่อนเข้าและ
ออกจากห้องน้ำสาธารณะ 

64 
(69.6) 

28 
(30.4) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.70 0.463 ดีมาก 

17.ทำความสะอาดบริเวณแผง
จำหน่ายก่อนและหลังค้าขาย 

65 
(70.7) 

27 
(29.3) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.71 0.458 ดีมาก 

รวม 3.63 0.307 ดีมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 31-40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนขณะทำงานและผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พบว่าอยู่ในระดับดี นอกจากน้ีพบว่าระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับดีมาก  
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ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกดิจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (n = 92) (ต่อ) 

 
รายการ 

จำนวน (ร้อยละ)  
�̅�𝒙 

 
S.D. 

 
แปล
ผล 

ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

11.รับประทานอาหารปรุงสุก ที่
ผ่านการใช้ความร้อนเสมอ 

57 
(62.0) 

35 
(38.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.62 0.488 ดีมาก 

12.งดเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีการ
รายงานเป็นพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด 

58 
(63.0) 

34 
(37.0) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.63 0.485 ดีมาก 

13.เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอนแยก
ห้องกับบุคคลอื่นในบ้าน 

47 
(51.1) 

45 
(48.9) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.51 0.503 ดีมาก 
 

14.เมื ่อเจ็บป่วยมีไข้ ไอ จาม มี
น้ำมูก เจ็บคอ ท่านไปพบแพทย์
ทันท ี

49 
(53.3) 

43 
(46.7) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.53 0.502 ดีมาก 

15.ติดตามข่าวสารสถานการณ์
โรคที ่เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทางโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต/วิทยุ 

 
65 

(70.7) 

 
27 

(30.4) 

 
0 

(0.00) 

 
0 

(0.00) 

 
3.71 

 
0.458 

 
ดีมาก 

16.ล้างมือทุกครั ้งก่อนเข้าและ
ออกจากห้องน้ำสาธารณะ 

64 
(69.6) 

28 
(30.4) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.70 0.463 ดีมาก 

17.ทำความสะอาดบริเวณแผง
จำหน่ายก่อนและหลังค้าขาย 

65 
(70.7) 

27 
(29.3) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.71 0.458 ดีมาก 

รวม 3.63 0.307 ดีมาก 
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 31-40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนขณะทำงานและผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พบว่าอยู่ในระดับดี นอกจากน้ีพบว่าระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับดีมาก  

 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีคะแนนค่าเฉลี่ย 0.99 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี อาจเป็นผลมาจากข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด – 19 (ศบค.) ที่ได้ให้ข้อมูลในทุกช่องทาง รวมไปถึงข่าวสาร ในชุมชน มาจาก อสม. ผู้นำชุมชนหรือนโยบายระดับชาติจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฎฐวรรณ คำแสน ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ ในการ
ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง และการศึกษาความรู้ ทัศนคติ อยู่ในระดับมาก  
และ นงลักษณ์ โตบันลือภพและคณะซึ่งศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และความรู้ต่อมาตรการการเว้นระยะห่าง ทางสังคและผลต่อ
การปฏิบัติตัวตามมาตรการ สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดลำปางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 
พบว่าความรับรู้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภชา สิงห์วีรธรรม ซึ่งศึกษาการรับรู้และพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพบว่าความรับรู้ของ
หน่วยงานต่อการดำเนินการควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานีกล่อมใจ และ
คณะ ศึกษาความรู้และพฤติกรรมของประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันและการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมือนกัน 

 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
คือ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน และมีการสวมใส่ถุงมือ ในการปฏิบัติงาน เป็นพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก
การติดเช้ือไวรัส หรือเป็นพฤติกรรมใหม่ ของประชาชนท่ีมีการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารจาก
หลาย ๆ ช่องทางเช่นโทรทัศน์ วิทยุ และวิทยุชุมชนเป็นต้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ ของนภชา สิงห์วีรธรรม ซึ่งศึกษา
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และพบว่า พฤติกรรมการป้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของ บงกช โมระสกุลและพรศิริ พันธสี ศึกษาความรู้และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ พัสกร องอาจและรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี และนอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของ
การศึกษาของ ฮูดา แวหะยี ศึกษาการรับรู้ความรุนแรงและพฤติกรรมการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ
วัยรุ่นในเขตตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าพฤติกรรมการป้องกันอยู่ในระดับมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรทำการศึกษาเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา อาจารย์ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธิติมา ณ สงขลา อาจารย์กรรมการ ที่ปรึกษาที่สละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ให้
คำแนะนำ รวมทั้งแก้ข้อบกพร่องจนวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดอำเภอแบตง จังหวัดยะลา ทุกท่านที่ให้ความกรุณาเป็นอย่างดี ใน
การตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี 
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ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” 

 
อรวรรณ  ธนูศร1* และกิจจา2 ทองนิ่ม 

 
บทคัดย่อ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้นิสิตชั้น
ปีท่ี 1-4 ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา การศึกษาทัศนคติของ
นิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตก่อนและหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติของนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตช้ันปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
จ านวน 396 คน จาก 11 สาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามทัศนคติต่อการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีลักษณะ 
Dual-response คือ ข้อค าถามเดียวกันแต่มีการตอบเป็น 2 กลุ่ม คือ ความคาดหวังและผลที่ได้รับ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่น ๆ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วยสถิติทดสอบ t (t-test dependent samples)  ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่น ๆ มีระดับมากที่สุด และมากกว่าผลที่
ได้รับในทุกด้าน ส่วนการเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภารสอนในสถานศึกษา 
ดัวยสถิติ t (test-Dependent) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่
ระดับนัยส าคัท 0.01 และรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัททางสถิติระดับที่ 
0.01 แสดงว่านิสิตมีทัศนคติก่อนการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาสูงกว่าหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
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Abstract  
Bachelor of Education Program (4 Years), Curriculum of Teacher Production and Educational 

Personnel determined curriculum structure of first to fourth year students doing their teaching practicum 
in the institutions in the second semester of every academic year till graduation. The study of students’ 
attitudes towards their teaching practicum experiences in the institutions of Academic Year 2563, Bachelor 
of Education Program (4 Years), Faculty of Education, Thaksin University has aimed to study students 
‘attitudes before and after having done their teaching practicum in the institutions and to compare 
students’ attitudes in second semester Academic Year 2563. The samples were 396 first year students 
from 11 majors. The tools for studying were questionnaires of the attitudes towards the teaching 
practicum in the institutions. This questionnaire is dual-response 2 groups answered the same question 
for expectation and its consequences which consist of 4 aspects: academic, students, environment and 
other concerns. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and the comparison of attitudes before and after using t-test dependent samples. The result of the 
research found that the average of expectation in academic, students, environment and other concerns 
were at the most and more than the consequences in every aspect. In terms of the comparison of 
students’ expectations and consequences from teaching practicum in the institutions with t-test 
Dependent with the overall average of expectation was higher than the average of consequences at the 
statistical significant of 0.01. The individual aspect found that the average of consequences was higher 
than the average of consequences with the statistical significant at 0.01 which shows that students’ 
attitudes before the teaching practicum higher than after having done their teaching practicum in the 
institutions. 
 
Keywords : Attitudes, Teaching Experiences in Institutions 
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บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อ

วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ผู้เรียน ด้านครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา ด้านการเพิ่มและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม และด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน [1] (แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถน าความรู้  
ไปจัดการเรียนการสอนและให้บริการทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นความ
คาดหวังในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรผลิตร่วม
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา การศึกษาปฐมวัย ศิลปศึกษา พลศึกษา และสาขาวิชาการวัดและการประเมินทางการศึกษา ได้ส่งนิสิตในหลักสูตร
ออกฝึกปฏิบัติการสอน นิสิตในหลักสูตรจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังท าการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสถานศึกษาเบื้องต้น ดังที ่[2] (สุดธิดา จันทร์
มณี, 2540 : 1) การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นปัจจัยในการผลิตบุคลากรในวิชาชีพครูและเป็นการให้ประสบการณ์ที่มี
คุณค่าต่อนักศึกษาครู โดยการฝึกหัดครูยึดหลักว่าการฝึกประสบการณ์ต้องเป็นหัวใจของการฝึกหัดครูทุกระดับทุกประเภท 
โดยก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีที่ก าหนดไว้
ครบแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามก าหนดเวลาก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพเป็นครู
ประจ าการจริง ๆ และ [3]  (ฆนรส  ทวีกายุจันทร์, ชัยลิฃิต  สร้อยเพชรเกษม, และสุธาสินี บุททาพิทักษ์, 2553) และ [4] มณี
ภรณ์  ทฤษณาวดี (2556)  

 สถาบันอุดมศึกษาที่ท าการผลิตครู นอกจากจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แล้ว ยังต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้าน
การสอน การปฏิบัติตน โดยให้ความส าคัทกับการเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึก
ประสบการณ์ด้านวิชาชีครูที่เหมาะสมส าหรบันิสิตนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝกึประสบการณ์สอน โดยจัดเป็นโรงเรยีนหน่วยฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู เพื่อให้ผลิตครูที่มีคุณภาพออกสู่สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์อย่างจริงจัง ซึ่งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (4 ปี) ได้
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรให้มีวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อยู่ในแผนการเรียนโดยก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 1-4 
ออกฝึกประสบการณ์การสอนภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1-4 จนครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร (4 ปี) การปฏิบัติการสอนต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์นิเทศ
วิชาชีพครู วิชาเอก ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง  ซึ่งเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพื่อช่วยเหลือนิสิตตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจนกระทั่งจบกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  เมื่อนิสิตได้รับทราบถึง
สถานศึกษาที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์นิสิตมีความคาดหวังถึงความพร้อมในโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษา จ านวน 11 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทราบถึงทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะ
ท าให้ทราบว่านิสิตมีความคาดหวังและผลที่ได้รับเป็นไปในแนวทางใด หรือความรู้สึกของนิสิตต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ีจะออกฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาในสถานศึกษา ใน

รายวิชา 0308100 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2(90) หน่วยกิต ในสถานศึกษาตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดและ
แจ้งให้นิสิตรับทราบก่อนฝึกประสบการณส์อนในภาคเรียนท่ี 2/2563 จ านวน 11 สาขาวิชา จ านวนนิสิต 627 คน และผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 394 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทัศนคติต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ชนิดมาตรส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ ในลักษณะ Dual-response คือ ข้อค าถามเดียวกันแต่มีการตอบเป็น 2 กลุ่ม คือ ความคาดหวัง และผล
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ที่ได้รับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยอื่นและปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 4 ด้าน 
20 ข้อย่อย ได้แก่ ด้านวิชาการ จ านวน 7 ข้อ ด้านนักเรียน จ านวน 4 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม จ านวน 5 ข้อ และด้านอื่น ๆ 
จ านวน 4 ข้อ และข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดภายหลังที่นิสิตได้ออกฝึกสอนเสร็จสิ้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนนิการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของนิสิตต่อการฝึกประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การเปรยีบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วย
สถิติทดสอบ t (t-test dependent samples) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมลูรายด้าน  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีจ านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตระดับ
ปริททาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ได้แก่ เพศ และสาขาวิชาที่เรียน ตอนที่ 2 ค าถามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ 4 
ด้าน 20 ข้อย่อย ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การใช้แบบสอบถามผู้ตอบต้องเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ ซึ่งแต่ละ
ค าถามจะวัดความคาดหวังของแต่ละด้าน โดยที่ 4 คือ คาดหวังมากที่สุด และ 1 มีความคาดหวังน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
มาตราวัดให้สอดคล้องกับต้องการของผลจากวิจัย โดยได้ก าหนดคะแนนเฉลี่ย และระดับความคาดหวัง ดังนี้  

เกณฑ์การแปลผล  
การแปลผลความหมายของค่าเฉลีย่มีเกณฑ์ ดังนี้ (บุทชม ศรสีะอาด, 2546, หนา้ 162)  

สูตรอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด) = (4-1) = 
4
75.0      

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 
3.26-4.00 คาดหวังมากท่ีสดุ 
2.51-3.25 คาดหวังมาก 
1.46-2.50 คาดหวังน้อย 
1.00-1.75 คาดหวังน้อยท่ีสุด 

การหาความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
เนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น าไป

ให้ผู้เช่ียวชาท 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเนื้อหา ค านวณดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับปริททาตรี ช้ันปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.96 และจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการค้นหาค าตอบ ข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การ
ใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) การเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วยสถิติทดสอบ t (t-test 
dependent samples) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้าน โดยความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ย
จะมีตั้งแต่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด (4-1 คะแนน)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

รายการประเมิน 
ความคาดหวัง ผลที่คาดหวัง ค่า t df p-value 
x  S.D.  x  S.D. 

1) ด้านวิชาการ 3.61 0.43 3.28 0.50 10.032** 392 0.001 
2) ด้านนักเรียน 3.60 0.48 3.19 0.59 10.678** 392 0.001 
3) ด้านสภาพแวดล้อม 3.52 0.52 3.34 0.55 4.740** 392 0.001 
4) ด้านอื่นๆ 3.44 0.55 3.13 0.61 7.495** 392 0.001 
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ที่ได้รับ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยอื่นและปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 4 ด้าน 
20 ข้อย่อย ได้แก่ ด้านวิชาการ จ านวน 7 ข้อ ด้านนักเรียน จ านวน 4 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม จ านวน 5 ข้อ และด้านอื่น ๆ 
จ านวน 4 ข้อ และข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดภายหลังที่นิสิตได้ออกฝึกสอนเสร็จสิ้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนนิการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของนิสิตต่อการฝึกประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การเปรยีบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วย
สถิติทดสอบ t (t-test dependent samples) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมลูรายด้าน  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีจ านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตระดับ
ปริททาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) ได้แก่ เพศ และสาขาวิชาที่เรียน ตอนที่ 2 ค าถามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ 4 
ด้าน 20 ข้อย่อย ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การใช้แบบสอบถามผู้ตอบต้องเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ ซึ่งแต่ละ
ค าถามจะวัดความคาดหวังของแต่ละด้าน โดยที่ 4 คือ คาดหวังมากที่สุด และ 1 มีความคาดหวังน้อยที่สุด ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
มาตราวัดให้สอดคล้องกับต้องการของผลจากวิจัย โดยได้ก าหนดคะแนนเฉลี่ย และระดับความคาดหวัง ดังนี้  

เกณฑ์การแปลผล  
การแปลผลความหมายของค่าเฉลีย่มีเกณฑ์ ดังนี้ (บุทชม ศรสีะอาด, 2546, หนา้ 162)  

สูตรอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด) = (4-1) = 
4
75.0      

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความส าคัญ 
3.26-4.00 คาดหวังมากท่ีสดุ 
2.51-3.25 คาดหวังมาก 
1.46-2.50 คาดหวังน้อย 
1.00-1.75 คาดหวังน้อยท่ีสุด 

การหาความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 
เนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อสร้างแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้น าไป

ให้ผู้เช่ียวชาท 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเน้ือหา ค านวณดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับปริททาตรี ช้ันปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.96 และจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการค้นหาค าตอบ ข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การ
ใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) การเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วยสถิติทดสอบ t (t-test 
dependent samples) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้าน โดยความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ย
จะมีตั้งแต่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด (4-1 คะแนน)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

รายการประเมิน 
ความคาดหวัง ผลที่คาดหวัง ค่า t df p-value 
x  S.D.  x  S.D. 

1) ด้านวิชาการ 3.61 0.43 3.28 0.50 10.032** 392 0.001 
2) ด้านนักเรียน 3.60 0.48 3.19 0.59 10.678** 392 0.001 
3) ด้านสภาพแวดล้อม 3.52 0.52 3.34 0.55 4.740** 392 0.001 
4) ด้านอื่นๆ 3.44 0.55 3.13 0.61 7.495** 392 0.001 
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รายการประเมิน 
ความคาดหวัง ผลที่คาดหวัง ค่า t df p-value 
x  S.D.  x  S.D. 

รวม 3.54 0.41 3.23 0.44 8.236** 392 0.0001 
หมายเหตุ : **มีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา ด้วยค่าสถิติทดสอบ t (t-test Dependent) ค่าเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับอย่างมี
นัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในแต่ละด้านคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับ อย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่านิสิตมีทัศนคติก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา ชีพครูสูง
กว่าหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาด้านวิชาการ นิสิตมีความคาดหวังด้านวิชาการภาพรวมในระดับที่มากท่ีสุด ( x = 3.60, S.D. = .4270) 
ทุกรายการ ส่วนหลังการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา พบว่านิสิตมีผลที่ได้รับด้านวิชาการภาพรวมในระดับมาก
ทีสุ่ด ( x = 3.27, S.D. = .5030) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษาด้านนักเรียน ก่อนการฝึกประสบการณก์ารสอนในสถานศึกษา นิสิตมีความคาดหวังด้านวิชาการภาพรวมใน
ระดับที่มากท่ีสุด ( x = 3.59, S.D. = .4766) ทุกรายการ ส่วนหลังการฝึกประสบการณก์ารสอนในสถานศึกษา พบว่านิสิตมีผล
ที่ได้รับด้านนักเรียนภาพรวมในระดบัมาก ( x = 3.19, S.D. = .5894) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผล
ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อม ก่อนการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
นิสิตมีความคาดหวังด้านสภาพแวดล้อมภาพรวมในระดับที่มากท่ีสุด ( x = 3.50, S.D. = .5162) ทุกรายการ ส่วนหลังการฝึก
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา พบว่านิสิตมีผลที่ได้รับด้านสภาพแวดล้อมภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( x = 3.34, S.D. = 
.5522) ทุกรายการ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึ กประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาด้านอื่นๆ ก่อนการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา นิสิตมีความคาดหวังด้านอื่น ๆ ในระดับที่มากที่สุด 
( x = 3.44, S.D. = .5465) ทุกรายการ ส่วนหลังการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา พบว่านิสิตมีผลที่ได้รับด้านอื่น ๆ 
ภาพรวมในระดับมาก ( x = 3.12. S.D. = .6134)  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Research) ก่อนออกฝึกประสบการณ์สอน 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุม่ (Focus Group Research) จากตัวแทนกลุ่มนิสิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์
การสอน จ านวน 73 คน จากนิสิตวิชาเอก จ านวน 5 วิชาเอก เป็นการสนทนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการ คือ การสัมภาษณ์โดย
การพบปะโดยส่วนตัว และใช้ค าถามเดียวกันท้ังหมด เป็นค าถามแบบสั่นๆ และผู้ร่วมสนทนากลุ่มสามารถเสนอแนวคิดการมี
ส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นค าถามและค าตอบจากการสนทนากลุ่ม ดังนี ้

1. ด้านแผนการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) และการเตรียมความพร้อมของตัวนิสิต พบว่า นิสิต
รับทราบแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่  1-4 จาก 1) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2563  2) รุ่นพี่  3) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดให้ออกฝึก
ปฏิบัติการสอนตั้งแต่ปี 1 และ 2 ของแต่ละช้ันปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เห็นด้วย และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย โดยที่กลุ่มที่เห็น
ด้วยให้เหตุผลว่า 1) ได้ทราบและพิจารณาตัวนิสิตเองว่าตัวเองเลือกเรียนวิชาชีพตามความต้องการของตนหรือไม่ 2) เป็นการ
เรียนรู้เริ่มแรก ซึ่งเป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการออกฝึกสอนในช้ันปี 2 ต่อไป กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า 1) 
หลักสูตรควรปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หรือปรับแผนการเรียนใหม่ และควรก าหนดการฝึกสอนช้ันปี 3-4  2) หลักสูตรควร
ก าหนดให้นิสิตเรียนภาคทฤษฎีให้ได้จ านวนหน่วยกิตครึ่งของจ าหน่วยหน่วยกิตทั้งหมดก่อนที่จะส่งนิสิตออกไปฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 3) ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนในช้ันปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคเรียน ส่วนประเด็นการ
เตรียมความพร้อมของตัวนิสิต นิสิตส่วนหนึ่งจะเป็นกังวลในการเดินทาง การปรับตัวกับสถานศึกษาที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอน 
และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับการเดินทาง 

2.  ด้านความพร้อมระดับคณะในการด าเนินการการฝึกประสบการวิชาชีพครู และการเลือกสถานศึกษาของนิสิต 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนและมีการชี้แจงเบื้องต้น ข้อควรปฏิบัติและ
แนวทาง รวมทั้งคู่มือการฝึกปฏิบัติการสอน แต่มีนิสิตบางกลุ่มยังไม่เข้าใจถึงแบบฟอร์มการรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่ง
นิสิตต้องการให้อธิบายให้ชัดเจนและอธิการหลักการเขียนรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ส่วนประเด็นการเลือกสถานศึกษา



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
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ของนิสิต พบว่า นิสิตสามารถเลือกสถานศึกษาด้วยตนเองได้ โดยในแต่ละวิชาเอกจะมาประชุมกันในกลุ่มวิชาเอกและก าหนด
ข้อตกลง เช่น มีการจับฉลาก การแลกเปลี่ยนสถานศึกษากันเองภายในกลุ่มวิชาเอก โดยที่นิสิตจะมีเหตุผลของตนเองที่กลุ่ม
สามารถยอมรับกันได้ เช่น ประเด็นบ้านอยู่ใกล้กับสถานศึกษา หรือการเดินทาง ยานพาหนะการเดินทาง และอื่น  ๆ ซึ่งล้วน
เป็นข้อตกลงของนิสิตในกลุ่มวิชาเอก และนิสิตในกลุ่มก็ยอมรับประเด็นต่าง ๆ 

3.  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และปัทหาที่พบในสถานศึกษา พบว่า นิสิตสามารถยินดีและ
ประสงค์จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาได้ สามารถช่วยงานครูได้ เช่น เดินหนังสือ ถ่ายเอกสาร จัดเอกสาร จัดแถว
นักเรียน และอื่น ๆ ที่ทางสถานศึกษาขอให้นิสิตท าด้วยความยินดี ส่วนประเด็นปัทหาที่พบในสถานศึกษา พบว่า หากนิสิตพบ
ปัทหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนิสิตจะปรึกษาอาจารย์นิเทศการสอนเป็นล าดับแรก และรุ่นพี่ที่ฝึกสอนในสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นล าดับถัดไป 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากนิสิตจากแบบสอมถามปลายเปิด สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1.   ปัทหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาของนิสิต  
    นิสิตให้ความคิดเห็นว่า 1)ระยะทาง 2) ปัทหาการเดินทางไป-กลับ ระหว่างหอพักกับโรงเรียนที่ฝึกปฏิบัติการสอน 

3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 4) ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการณ์การสอนน้อยและไม่ต่อเนื่อง 5) อาหาร
กลางวันไม่เพียงพอ 6) สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ระรอก 2 7) ครูในโรงเรียนมีน้อย ภาระงานมาก ไม่มีเวลาสอนงาน
นิสิต  

2.  ความต้องการให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับปรุงในส่วนใด 
 นิสิตให้ความคิดเห็นว่า 1) คณะศึกษาศาสตร์ควรออกค่าเดินทางให้นิสิตไป-กลับ จนเสร็จสิ้นการฝึกสอนในช้ันปีท่ี 1 

หรือ 2) จัดรถ-รับ-ส่งนิสิตที่ต้องฝึกสอนโรงเรียนไกล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกับนิสิต 3) การสร้างความเข้าใจระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษาก่อนส่งนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติการสอน 4) ปรับช่องทางการสื่อสารกับนิสิตให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น 5) จัดแผนการฝึกสอนใหม่ ควรจัดให้ต่อเนื่อง คือ 1 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ฝึกปฏิบัติการณ์การสอน 6) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้มีการออกฝึกสอนในปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 หรือปรับแผนการ
เรียนให้มีการฝึกสอนต่อเนื่องจากน้อย 1 เดือน 7) ศึกษาศาสตร์ควรประชุมสอบถามนิสิตถึงปัทหาและอุปสรรคเพื่อช่วยเหลือ
นิสิต 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่น ๆ มีระดับ

มากที่สุด และมากกว่าผลที่ได้รับในทุกด้าน ส่วนการเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิ ตและผลที่ได้รับจากการฝึก
ประสบการณ์ภารสอนในสถานศึกษา ดัวยสถิติ t (test-Dependent) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับนัยส าคัท 0.01 และรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่
ได้รับอย่างมีนัยส าคัททางสถิติระดับที่ 0.01 แสดงว่านิสิตมีทัศนคติก่อนการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาสูงกว่า
หลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
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ของนิสิต พบว่า นิสิตสามารถเลือกสถานศึกษาด้วยตนเองได้ โดยในแต่ละวิชาเอกจะมาประชุมกันในกลุ่มวิชาเอกและก าหนด
ข้อตกลง เช่น มีการจับฉลาก การแลกเปลี่ยนสถานศึกษากันเองภายในกลุ่มวิชาเอก โดยที่นิสิตจะมีเหตุผลของตนเองที่กลุ่ม
สามารถยอมรับกันได้ เช่น ประเด็นบ้านอยู่ใกล้กับสถานศึกษา หรือการเดินทาง ยานพาหนะการเดินทาง และอื่น  ๆ ซึ่งล้วน
เป็นข้อตกลงของนิสิตในกลุ่มวิชาเอก และนิสิตในกลุ่มก็ยอมรับประเด็นต่าง ๆ 

3.  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และปัทหาที่พบในสถานศึกษา พบว่า นิสิตสามารถยินดีและ
ประสงค์จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาได้ สามารถช่วยงานครูได้ เช่น เดินหนังสือ ถ่ายเอกสาร จัดเอกสาร จัดแถว
นักเรียน และอื่น ๆ ที่ทางสถานศึกษาขอให้นิสิตท าด้วยความยินดี ส่วนประเด็นปัทหาที่พบในสถานศึกษา พบว่า หากนิสิตพบ
ปัทหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนิสิตจะปรึกษาอาจารย์นิเทศการสอนเป็นล าดับแรก และรุ่นพี่ที่ฝึกสอนในสถานศึกษา
นั้น ๆ เป็นล าดับถัดไป 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากนิสิตจากแบบสอมถามปลายเปิด สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1.   ปัทหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาของนิสิต  
    นิสิตให้ความคิดเห็นว่า 1)ระยะทาง 2) ปัทหาการเดินทางไป-กลับ ระหว่างหอพักกับโรงเรียนที่ฝึกปฏิบัติการสอน 

3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน 4) ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการณ์การสอนน้อยและไม่ต่อเนื่อง 5) อาหาร
กลางวันไม่เพียงพอ 6) สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ระรอก 2 7) ครูในโรงเรียนมีน้อย ภาระงานมาก ไม่มีเวลาสอนงาน
นิสิต  

2.  ความต้องการให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับปรุงในส่วนใด 
 นิสิตให้ความคิดเห็นว่า 1) คณะศึกษาศาสตร์ควรออกค่าเดินทางให้นิสิตไป-กลับ จนเสร็จสิ้นการฝึกสอนในช้ันปีท่ี 1 

หรือ 2) จัดรถ-รับ-ส่งนิสิตที่ต้องฝึกสอนโรงเรียนไกล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกับนิสิต 3) การสร้างความเข้าใจระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษาก่อนส่งนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติการสอน 4) ปรับช่องทางการสื่อสารกับนิสิตให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น 5) จัดแผนการฝึกสอนใหม่ ควรจัดให้ต่อเนื่อง คือ 1 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ฝึกปฏิบัติการณ์การสอน 6) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้มีการออกฝึกสอนในปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 หรือปรับแผนการ
เรียนให้มีการฝึกสอนต่อเนื่องจากน้อย 1 เดือน 7) ศึกษาศาสตร์ควรประชุมสอบถามนิสิตถึงปัทหาและอุปสรรคเพื่อช่วยเหลือ
นิสิต 

สรุปผลการวิจัย 
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ประสบการณ์ภารสอนในสถานศึกษา ดัวยสถิติ t (test-Dependent) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัททางสถิติที่ระดับนัยส าคัท 0.01 และรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่
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หลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
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การศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคนัของนิสิต ปีการศึกษา 2564  
และความคาดหวังต่อการบรหิารจัดการหลกัสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
อรวรรณ ธนูศร1* วรรณิศา รัตนา2 และสมภพ ล ่าวัฒนพร 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื อศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิตปีการศึกษา 2564 ความคาดหวังต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเปรียบเทียบข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 
กลุ่มตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรีที พ้นสภาพนิสิตจากการยื นค่าร้องขอลาออก ปีการศึกษา 2564 จ่านวน 58 คน เครื องมือที 
ใช้ คือ แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนารายบุคคล สถิติที ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  

1. ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต  อาจารย์ผู้สอนและวิธีการ
สอน สถานศึกษา หลักสูตร เศรษฐกิจและครอบครัว  ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;  x = 2.80, 
±1.17; x = 2.20, ±1.27)  

2. ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 1) การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพ เป็นที ยอมรับในตลาดแรงงาน 2) การเปิดหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิตที นิสิตสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตในรายวิชา
ต่าง ๆ 3) การปรับและทบทวนข้อก่าหนด ระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยที เอื้อต่อการ
ส่าเร็จการศึกษา 4) เพิ มเนื้อหารายวิชาความสามารถเฉพาะทางส่าหรับการแข่งขันและการประกอบอาชีพ  5) การเปิด
หลักสูตรระยะสั้นเพิ มความรู้และทักษะที เฉพาะเจาะจงเพื อใช้ประกอบอาชีพ 6) การจัดการเรียนการสอนที นิสิตสามารถเลือก
เรียนได้ตลอดหลักสูตร แบบออนไลน์หรือออนไซค์ 7) การปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลา  ( x = 3.86, ±1.13; 
x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 

3.  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 ร้อยละนิสิตที ยื นค่าร้องลาออก ปีการศึกษา 2561 
(42.21%) 2562 (30.10%) 2563 (25.68%) จ่าแนกตามคณะ คือ คณะนิติศาสตร์ (25.68%) คณะศึกษาศาสตร์ (20.00%) 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19.79%)  
ค าส าคญั : ออกกลางคัน,ความคาดหวัง 
----------------------------------------- 
1 นักวิชาการช่านาญการ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1Academic Staff Faculty of Science, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
2Academic Staff Division of Compus Administration, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
3Lecturer, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Sogkhla 90000, 
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Abstract 

 This study aimed to study factors of student dropouts Academic Year 2564, expectation for 
Thaksin University curriculum management and compare the information of students being withdrawn in 
Academic Year from 2561 to 2563. Samplings were 58 undergraduate students withdrawn from the 
university by filing a resignation request Academic Year 2564. Tools in the study were questionnaires and 
qualitative data from individual conversation. The statistics used were percentage, means and standard 
deviation. 
The findings of the study were: 

1. Factors of student dropouts Academic Year 2564 were factors of student personal 
perspectives, instructors and teaching methods, institutions, curriculum, economics and family with the 
statistics at ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;  x = 2.80, ±1.17; x = 2.20, ±1.27)  
 2. Curriculum management expectations  1) systematically provide places for professional 
training with quality accepted in labor market  2) offering credit bank for students to study and 
accumulate credits in various courses  3) adjustment and review requirements, regulations and criteria of 
university graduation conducive to graduation   4) increase courses required specific competence for 
competition and occupation  5) offer short curriculum increasing knowledge and specific skills for 
professional use  6) learning management where students were able to choose to study all through the 
curriculum either online or onsite 7) credit and period reduction all through the curriculum ( x = 3.86, 
±1.13; x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 

3.  Student termination Academic Year 2561 to 2563; percentage of students filing a resignation 
request Academic Year 2561 were (42.21%), 2562 (30.10%), 2563 (25.68%) classified by Faculty: Faculty of 
Law (25.68%), Faculty of Education (20.00%) and Faculty of Humanity and Social Sciences (19.79%) 
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บทน า 
  

 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2558-2564 เป็นการปฏิรูปการศึกษาที มีกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 6 ประเด็น คือ 1. ปฏิรูปครู  2. ปฏิรูปการเรียนรู้ 3. เพิ ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั วถึง-ลดความ
เหลื อมล้่า 4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 5. ผลิตและพัฒนาก่าลังคนเพื อเพิ มศักยภาพการแข่งขัน 6. ปรับระบบการใช้ ICT 
เพื อการศึกษา (ทปอ.กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ่านวน 12 คณะ ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะพยาบาลศาสตร์  จากข้อมูลปีการศึกษา 2561-
2563 ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตที พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากการยื นค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณของแต่ละคณะ ซึ งบางคณะพบว่ามีค่าเฉลี ยที สูงข้ึนและมีแนวโน้มจะมีอัตราการลาออกจากการเป็นนิสิต
สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที จะศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 และความคาดหวังต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อมูลที ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจหรือการก่าหนดมาตรการ นโยบายทางการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณทุกระดับ
ต่อไป พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 เพื อน่าข้อมูลมาวิเคราะห์และวาง
แผนการรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื อศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิตปีการศึกษา 2564 ความคาดหวังต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเปรียบเทียบข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 กลุ่ม
ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรีที พ้นสภาพนิสิตจากการยื นค่าร้องขอลาออก ปีการศึกษา 2564  จ่านวน 58 คน จ่านวน 12 
คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะพยาบาลศาสตร์ 
และข้อมูลทางสถิติการพ้นสภาพนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 

เครื องมือที ใช้ คือ แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนารายบุคคล และข้อมูลทางสถิติการพ้น
สภาพนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563 สถิติที ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน การ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความเที ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี ยวชาญ 3 ท่าน ค่านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค่าถามกับเนื้อ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตที ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 30 คน 
ได้ค่าความเที ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0. 96  

เกณฑ์การแปลผล ข้อค่าถามเป็นค่าถามแบบปิด (Close-ended Question) ลักษณะข้อค่าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้วิธีการวัดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Rating Scale) 5 ระดับ  (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์, 2543) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.51 – 5.00 มากที สุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 น้อย 
1.00 – 1.50 น้อยที สุด 
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  สถิติใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น

การวิจัยที มุ่งเน้นการค้นหาค่าตอบ ข้อเท็จจริง เกี ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การใช้ความถี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื อ
วิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ ที พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากการยื น
ค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2564  จ่านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 74.35 จากจ่านวนนิสิต
รวมทั้งหมดที ยื นค่าร้องขอลาออก 78 คน พบว่า เป็นนิสิตภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ 96.7 และภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 3.3 
นิสิตที ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.13 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 25.86 โดยกลุ่มตัวอย่างที ยื นค่าร้องของลาออก
จากการเป็นนิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ 32.76 รองลงมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อย
ละ 20.90 คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.52  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.90 คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 6.90 วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 5.17  คณะนิติศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.45 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.45  และน้อยที สุดคือ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
คิดเป็นร้อยละ 1.72 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการลาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564  
ตารางท่ี 1 แสดงการหาค่าเฉลี ยปัจจัยการลาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 ภาพรวม 
  

ปัจจัย x  S.D. ระดับ 
1) ด้านส่วนตัวนิสิต 2.99 1.42 ปานกลาง 
2) ดา้นเศรษฐกิจและครอบครัว 2.20 1.27 น้อย 
3) ด้านอาจารย์ผู้สอนและวิธีการสอน 2.96 1.23 ปานกลาง 
4) ด้านหลักสูตร 2.80 1.17 ปานกลาง 
5) ด้านสถานศึกษา 2.82 1.19 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.09 ปานกลาง 
 จากตารางที  1 ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต อาจารย์ผู้สอนและ

วิธีการสอน สถานศึกษา หลักสูตร เศรษฐกิจและครอบครัว  ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;   
x = 2.80, ±1.17; x = 2.20, ±1.27)  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตารางท่ี 2 แสดงการหาค่าเฉลี ยความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x  S.D. ระดับ 
1) การปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลาศึกษา  ในระหลักสูตรให้สั้นลง  3.10 1.21 ปานกลาง 
2) เพิ มเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเกี ยวกับความสามารถเฉพาะ 

ทางส่าหรับการแข่งขันและการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต 
3.64 1.09 มาก 

3)  การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื อเพิ มความรู้และทักษะที เฉพาะเจาะจงเพื อใช้ประกอบ
อาชีพ 

3.57 1.01 มาก 

4) การจัดการเรียนการสอนที นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ เช่น การเลือกเรียนแบบ
ออนไลน์ตลอดหลักสูตร หรือเลือก เรียนแบบออนไซค์ตลอดหลักสูตร 

3.34 1.12 ปานกลาง 

5) การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที ยอมรับใน 3.86 1.13 มาก 
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  สถิติใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น

การวิจัยที มุ่งเน้นการค้นหาค่าตอบ ข้อเท็จจริง เกี ยวกับสภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การใช้ความถี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื อ
วิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ ที พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากการยื น
ค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2564  จ่านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 74.35 จากจ่านวนนิสิต
รวมทั้งหมดที ยื นค่าร้องขอลาออก 78 คน พบว่า เป็นนิสิตภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ 96.7 และภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 3.3 
นิสิตที ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.13 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 25.86 โดยกลุ่มตัวอย่างที ยื นค่าร้องของลาออก
จากการเป็นนิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มากที สุด คิดเป็นร้อยละ 32.76 รองลงมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อย
ละ 20.90 คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.52  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.90 คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 6.90 วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 5.17  คณะนิติศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.45 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.45  และน้อยที สุดคือ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
คิดเป็นร้อยละ 1.72 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการลาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564  
ตารางท่ี 1 แสดงการหาค่าเฉลี ยปัจจัยการลาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 ภาพรวม 
  

ปัจจัย x  S.D. ระดับ 
1) ด้านส่วนตัวนิสิต 2.99 1.42 ปานกลาง 
2) ดา้นเศรษฐกิจและครอบครัว 2.20 1.27 น้อย 
3) ด้านอาจารย์ผู้สอนและวิธีการสอน 2.96 1.23 ปานกลาง 
4) ด้านหลักสูตร 2.80 1.17 ปานกลาง 
5) ด้านสถานศึกษา 2.82 1.19 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.09 ปานกลาง 
 จากตารางที  1 ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต อาจารย์ผู้สอนและ

วิธีการสอน สถานศึกษา หลักสูตร เศรษฐกิจและครอบครัว  ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;   
x = 2.80, ±1.17; x = 2.20, ±1.27)  
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตารางท่ี 2 แสดงการหาค่าเฉลี ยความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x  S.D. ระดับ 
1) การปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลาศึกษา  ในระหลักสูตรให้สั้นลง  3.10 1.21 ปานกลาง 
2) เพิ มเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเกี ยวกับความสามารถเฉพาะ 

ทางส่าหรับการแข่งขันและการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต 
3.64 1.09 มาก 

3)  การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื อเพิ มความรู้และทักษะที เฉพาะเจาะจงเพื อใช้ประกอบ
อาชีพ 

3.57 1.01 มาก 

4) การจัดการเรียนการสอนที นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ เช่น การเลือกเรียนแบบ
ออนไลน์ตลอดหลักสูตร หรือเลือก เรียนแบบออนไซค์ตลอดหลักสูตร 

3.34 1.12 ปานกลาง 

5) การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที ยอมรับใน 3.86 1.13 มาก 

ความคาดหวังด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x  S.D. ระดับ 
ตลาดแรงงาน 

6) การเปิดหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต ที นิสิตสามารถเรียน สะสมหน่วยกิตในรายวิชา
ต่าง ๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว เรียนล่วงหน้า
เพื อสะสมหน่วยกิตได้ 

3.72 0.93 มาก 

7) การปรับและทบทวนข้อก่าหนด ระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยที เอื้อต่อการส่าเร็จการศึกษา และทันต่อการเปลี ยนแปลงระบบ   
การศึกษาในอนาคต 

3.71 0.97 มาก 

รวม 3.56 1.09 มาก 
จากตารางที  2 ค่าเฉลี ยความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาพรวมพบว่าค่าเฉลี ย

อยู่ในระดับมาก ( x = 3.56, ±1.09) โดยที  การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที ยอมรับ
ในตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี ยมากที สุด รองลงมาคือ การเปิดหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต ที นิสิตสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตใน
รายวิชาต่าง ๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว เรียนล่วงหน้า เพื อสะสมหน่วยกิตได้ การปรับ
และทบทวนข้อก่าหนด ระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยที เอื้อต่อการส่าเร็จการศึกษา และ
ทันต่อการเปลี ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคต การเพิ มเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเกี ยวกับความสามารถเฉพาะทางส่าหรับ
การแข่งขันและการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานในอนาคต การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื อเพิ มความรู้และทักษะที 
เฉพาะเจาะจงเพื อใช้ประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนที นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ เช่น การเลือกเรียนแบบออนไลน์
ตลอดหลักสูตร หรือเลือกเรียนแบบออนไซค์ตลอดหลักสูตร) ตามล่าดับ และน้อยที สุด การปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
และระยะเวลา ศึกษาในระหลักสูตรให้สั้นลง ( x = 3.86, ±1.13; x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 
3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 
ส่วนที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ  
             ปีการศึกษา 2561-2563 
ตารางท่ี 3 จ่านวนและร้อยละนิสิตที ยื นค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 

                        หน่วย : คน 
 

คณะ 
ปีการศึกษา (จ านวนนิสิต) ร้อยละของ

จ านวน
ทั้งหมด 

 
2561 

 
ร้อยละ 

 
2562 

 
ร้อยละ 

 
2563 

 
ร้อยละ 

รวม
จ านวน
นิสิต 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 17.14 29 20.28 29 23.77 94 19.79 
ศึกษาศาสตร์ 34 16.19 42 29.37 19 15.57 95 20.00 
ศิลปกรรมศาสตร์ 6 2.86 12 8.39 14 11.48 32 6.74 
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 34 16.19 28 19.58 30 24.59 92 19.37 
นิติศาสตร์ 65 30.95 30 20.98 27 22.13 122 25.68 
วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา 2 0.95 2 1.40 3 2.46 7 1.47 
วิทยาศาสตร์ 12 5.71 0 0 0 0 12 2.53 
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 9 4.29 0 0 0 0 9 1.89 
วิศวกรรมศาสตร์ 1 0.48 0 0 0 0 1 0.21 
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 10 4.76 0 0 0 0 10 2.11 
พยาบาลศาสตร์ 1 0.48 0 0 0 0 1 0.21 

รวม 210 100 143 100 122 100 475 100 
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จากตารางที   3  นิสิตยื นค่าร้องลาออกจากการเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
พบว่ามีจ่านวน 475 คน จาก 12 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่าในปีการศึกษา 2561 นิสิตได้ยื นค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตมากที สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.21 รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 30.10 และร้อยละ 25.68 ตามล่าดับ 
และหากจ่าแนกตามคณะ พบว่า คณะที มีนิสิตยื นค่าร้องของลาออกจากการเป็นนิสิต มากที สุด คือ คณะนิติศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 25.68 รองลงมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 20.00 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 19.79  
อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นที  1 ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 พบว่าปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต เป็นปัจจัยที มาก
ที สุดซึ งอยู่ในระดับปานกลาง และจากการสนทนารายบุคคลพบว่า นิสิตส่วนหนึ งจะศึกษาต่อในสถาบันอื นในปีการศึกษา 
2565 เนื องจากนิสิตจะเรียนสายอาชีพโดยเลือกสถาบันที ตนสนใจและคาดหวังว่าอนาคตจะมีงานรองรับ ได้แก่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยภาครัฐและ
เอกชน อื นๆ ที มีหลักสูตรวิชาชีพที รองรับการการท่างานในสายอาชีพเมื อส่าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย [1] โกมล  
จันทวงษ์ 2558 การเปิดหลักสูตรที ตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการท้องถิ นเป็นการแก้ปัญหาการออกการคันของ
นักศึกษา  

ประเด็นที  2 ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร นิสิตคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็น
การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที ยอมรับในตลาดแรงงาน  ปัจจุบันหลักสูตรที 
มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดสอนนั้นจะมีหลักสูตรที นิสิตต้องออกฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ ในชั้นปีที  4 หรือ ชั้นปีที  5 การออก
ฝึกสอนหรือฝึกงานกับสถานประกอบการนั้น ตัวนิสิตที จะออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพจะศึกษาข้อมูลในสถาน
ประกอบการที ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ซึ งข้อมูลส่วนหนึ งได้มาจากรุ่นพี  ข้อมูลที ได้จะมีผลต่อการคาดหวังที นิสิตจะออกฝึก
ประสบการณ์ในชั้นปีที  4 หรือ ชั้นปีที  5 ดังนั้น หลักสูตรต้องพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบการณ์ที จะส่งตัวนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์เนื องจากนิสิตจะใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษาหรือ 1 ภาคเรียน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรนั้นๆ  ดังนั้นหากหลักสูตรได้พิจารณาและคัดเลือกหน่วบงานหรือ
สถานประกอบการณ์ที มีคุณต่อนิสิตและประโยชน์ที จะได้รับมีผลต่อการมีงานท่าเมื อนิสิตส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจะ
ท่าให้นิสิตเชื อมันในสถานประกอบการและสามารถสะสมประสบการณ์ต่อตัวนิสิตเอง และนิสิตยังมีทักษะเมื อส่าเร็จการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัย [2] อรลักษณ์ เมืองชุม 2558 และ [3] ญาณิน ดาจง บงกช เจนชัยภูมิ พูนสิน ประค่ามินทร์ และ 
ทิพยวรรณ แพงบุปผา 

ประเด็นที  3 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 ร้อยละนิสิตที ยื นค่าร้องลาออก พบว่าปี
การศึกษา 2561 (42.21%) ปีการศึกษา 2562 (30.10%) และปีการศึกษา 2563 (25.68%) จ่าแนกตามคณะ คือ คณะ
นิติศาสตร์ (25.68%) คณะศึกษาศาสตร์ (20.00%) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19.79%) แนวทางแก้ไขปัญหา
ภาพรวมมหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการต้องพิจารณาและทบทวนการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ส่วนงานวิชาการต้องตระหนัก
เพื อรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรที ส่วนงานวิชาการเปิดสอน และควรศึกษาข้อมูลเขิงลึกและน่าข้อมูลมาวิเคราะห์
ให้เห็นถึงสาเหตุอันแท้จริงเพื อแก้ปัญหาที แท้จริง เมื อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสิตมี
อัตราที สูง การรักษาอัตราการคงอยู่นิสิตในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื องที ส่าคัญยิ ง ซึ งเป็นตัวชี้วัดอัตราการคงอยู่
และอัตราการส่าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที สอดคล้องกับแผนการรับต่ออัตราการส่าเร็จการ แนวทางการแก้ไข
ภาพรวม ได้แก่ การมีมาตรการผ่อนช่าระค่าเทอมที ยืดหยุ่นได้ ยกเว้นค่าปรับกรณีช่าระค่าเทอมช้ากว่าที มหาวิทยาลัยก่าหนด 
การให้ทุนการศึกษา (เงินทุน การท่างานงานคืนทุนระหว่างเรียน) การก่ากับและติดตามนิสิต การเป็นอาจารย์วิชาการที ได้รับ
ฟังปัญหาของนิสิตในประเด็นต่าง ๆ และพร้อมที จะช่วยเหลือนิสิต ความชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษา การเปิดโอกาสให้
ชุมชนและหน่วยงานอื นเข้ามามีส่วนร่วม ระบบการก่ากับติดตามและการดูแลช่วยเหลือนิสิตอย่างทั วถึงและทันเหตุการณ์ การ
เตรียมตัวผู้สอน/การพัฒนาสายวิชาการให้มีกลยุทธการสอนและเทคนิคการสอนและเน้ือหาวิชาที ทันสมัย ผู้สอนต้องปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี ยนแปลง เน้นการสื อสารกับโลกภายนอก การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา-วิชาชีพ การเปิดหลักสูตรที 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา การจัดระบบการศึกษาแบบ
คลังหน่วยกิต และรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ที ทันต่อความความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการณ์  
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จากตารางที   3  นิสิตยื นค่าร้องลาออกจากการเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
พบว่ามีจ่านวน 475 คน จาก 12 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื อการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และ
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่าในปีการศึกษา 2561 นิสิตได้ยื นค่าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตมากที สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.21 รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 30.10 และร้อยละ 25.68 ตามล่าดับ 
และหากจ่าแนกตามคณะ พบว่า คณะที มีนิสิตยื นค่าร้องของลาออกจากการเป็นนิสิต มากที สุด คือ คณะนิติศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 25.68 รองลงมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 20.00 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 19.79  
อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นที  1 ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 พบว่าปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต เป็นปัจจัยที มาก
ที สุดซึ งอยู่ในระดับปานกลาง และจากการสนทนารายบุคคลพบว่า นิสิตส่วนหนึ งจะศึกษาต่อในสถาบันอื นในปีการศึกษา 
2565 เนื องจากนิสิตจะเรียนสายอาชีพโดยเลือกสถาบันที ตนสนใจและคาดหวังว่าอนาคตจะมีงานรองรับ ได้แก่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยภาครัฐและ
เอกชน อื นๆ ที มีหลักสูตรวิชาชีพที รองรับการการท่างานในสายอาชีพเมื อส่าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย [1] โกมล  
จันทวงษ์ 2558 การเปิดหลักสูตรที ตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการท้องถิ นเป็นการแก้ปัญหาการออกการคันของ
นักศึกษา  

ประเด็นที  2 ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร นิสิตคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็น
การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที ยอมรับในตลาดแรงงาน  ปัจจุบันหลักสูตรที 
มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดสอนนั้นจะมีหลักสูตรที นิสิตต้องออกฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ ในชั้นปีที  4 หรือ ชั้นปีที  5 การออก
ฝึกสอนหรือฝึกงานกับสถานประกอบการนั้น ตัวนิสิตที จะออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพจะศึกษาข้อมูลในสถาน
ประกอบการที ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ซึ งข้อมูลส่วนหนึ งได้มาจากรุ่นพี  ข้อมูลที ได้จะมีผลต่อการคาดหวังที นิสิตจะออกฝึก
ประสบการณ์ในชั้นปีที  4 หรือ ชั้นปีที  5 ดังนั้น หลักสูตรต้องพิจารณาการคัดเลือกสถานประกอบการณ์ที จะส่งตัวนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์เนื องจากนิสิตจะใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษาหรือ 1 ภาคเรียน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรนั้นๆ  ดังนั้นหากหลักสูตรได้พิจารณาและคัดเลือกหน่วบงานหรือ
สถานประกอบการณ์ที มีคุณต่อนิสิตและประโยชน์ที จะได้รับมีผลต่อการมีงานท่าเมื อนิสิตส่าเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจะ
ท่าให้นิสิตเชื อมันในสถานประกอบการและสามารถสะสมประสบการณ์ต่อตัวนิสิตเอง และนิสิตยังมีทักษะเมื อส่าเร็จการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัย [2] อรลักษณ์ เมืองชุม 2558 และ [3] ญาณิน ดาจง บงกช เจนชัยภูมิ พูนสิน ประค่ามินทร์ และ 
ทิพยวรรณ แพงบุปผา 

ประเด็นที  3 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 ร้อยละนิสิตที ยื นค่าร้องลาออก พบว่าปี
การศึกษา 2561 (42.21%) ปีการศึกษา 2562 (30.10%) และปีการศึกษา 2563 (25.68%) จ่าแนกตามคณะ คือ คณะ
นิติศาสตร์ (25.68%) คณะศึกษาศาสตร์ (20.00%) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19.79%) แนวทางแก้ไขปัญหา
ภาพรวมมหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการต้องพิจารณาและทบทวนการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ส่วนงานวิชาการต้องตระหนัก
เพื อรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรที ส่วนงานวิชาการเปิดสอน และควรศึกษาข้อมูลเขิงลึกและน่าข้อมูลมาวิเคราะห์
ให้เห็นถึงสาเหตุอันแท้จริงเพื อแก้ปัญหาที แท้จริง เมื อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอัตราการพ้นสภาพการเป็นนิสิตมี
อัตราที สูง การรักษาอัตราการคงอยู่นิสิตในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื องที ส่าคัญยิ ง ซึ งเป็นตัวชี้วัดอัตราการคงอยู่
และอัตราการส่าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาที สอดคล้องกับแผนการรับต่ออัตราการส่าเร็จการ แนวทางการแก้ไข
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การศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

ปนัทดา ปัตตาน1ี*  เกษม เปรมประยูร2 และสุวรรณี เปลีย่นรัมย์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามหลักแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โปรแกรมบันทึกการสอนจาก Google Meet ผลงานของนักเรียน Line และแบบวัดฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่าฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ เกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ในทุกขั้นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด เกิดฮิวริสติกส์วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ สำหรับขั้นที่ 2 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในช้ันเรียน และขั้นที่ 4 การสรุปโดยเช่ือมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ 5 วิธี คือ  วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีสมการ 
วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ  
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The Study of Mathematical Heuristics on Grade 9 Students by Open Approach 
 

Panatda Pattane1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 

 This research was aimed to study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with 
Two Variable of grade 9 students by Open Approach to Online Classes. The target group was 27 students in 
9th grade of 2021 academic year at Hatyairatprachasan School. This research was a classroom action research 
according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988) . The research instruments were classified into : 
lesson plans by Open Approach, recorded from Google Meet, the student’s work, Line application, and 
measurement of Mathematical Heuristics. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic 
means. 
 It was found that the Study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with Two 
Variable of students by Open Approach to Online Classes there are Mathematical Heuristics occur at every 
stage of the learning management as follows : STEP I Posing Open-Ended Problem including Use guess and 
check. For STEP II Student’s Self-Learning, STEP III Whole class Discussion and, and STEP IV Summing-Up by 
Connecting Students’ Emergent Mathematical Ideas including : Act it out, Use a diagram/model, 
Use equations, Use guess and check, and Make a systematic list. 
 

Keywords : Mathematical Heuristics, Open Approach, Action Research 
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บทนำ 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคนในด้านกระบวนการคิด และการดำเนินชีวิต ศาสตร์ทุกสาขา
ต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ จนกล่าวได้ว่า วิทยาการใด ๆ ถ้าไม่มีคณิตศาสตร์เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องก็ยากที่จะพฒันา
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการที่จะพัฒนาคนให้เก่งคณิตศาสตร์นั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา เพราะเป็นเป้าหมายหลักในการเรียนคณติศาสตร ์เป็นสิ่งท่ีสำคัญที่ครูควรตระหนักและจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนา ส่งเสริมความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน  
 การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะต้องใช้
ทักษะความรู้ ความสามารถ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดยุทธวิธีมาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการส่งเสริมให้
นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานของตัวเอง ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการค้นหาคำตอบ เข้าใจในการ
เรียนรู ้ กรอบความคิดขยายกว้างขึ ้น ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้คือฮิวริสติกส์  โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ การคาดหวังให้นักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ ในการ
แก้ปัญหา ครูจะต้องเป็นผู้สอนฮิวริสติกส์ให้กับนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้แก้ปัญหาอย่างอิสระ การทำเช่นนี้จะเป็นเหมือน
การปลูกฝังฮิวริสติกส์ในตัวนักเรียน (Carson. 2007) โดย Tiong, Hedberg and Lioe (2005) นำเสนอฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางไว้ 13 วิธี ได้แก่ ลองเขียนตามเงื่อนไข, แผนภาพ, สมการ, แปลงข้อมูล, กำหนดสมมติฐาน, 
สังเกตรูปแบบ, แก้ปัญหาทีละส่วน, ตีโจทย์ให้ง่ายขึ้น, ทำจากหลังมาหน้า, หลักการก่อนหลัง, สุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ, ระบบ
ตาราง, คิดถึงปัญหาที่คุ้นเคย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการวิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) จะมีล ักษณะของ 
การหมุนรอบเกลียวสว่านซึ่งมี 4 ขั ้นตอน ดังภาพที่ 1 แต่ละวงจรประกอบด้วย 4 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1. ขั ้นวางแผน (Plan)  
2. ข้ันปฏิบัติการ (Act) 3. ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) และ 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)  
 

   Reflect    
      Plan 
   Observe Act  
       
  Reflect     
     Plan  
  Observe Act    
       

 

ภาพที่ 1 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 ผู้วิจัยแบ่งวงจรปฏิบัติการเป็น 3 วงจร ดังนี้ 
 วงจรปฏิบัติการที่ 1 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีการกำจัด  
ตัวแปร จำนวน 3 คาบเรียน 
 วงจรปฏิบัติการที ่ 2 : แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 2 เรื ่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีการ 
แทนค่า จำนวน 3 คาบเรียน 
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บทนำ 
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ การคาดหวังให้นักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ ในการ
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ภาพที่ 1 วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 ผู้วิจัยแบ่งวงจรปฏิบัติการเป็น 3 วงจร ดังนี้ 
 วงจรปฏิบัติการที่ 1 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีการกำจัด  
ตัวแปร จำนวน 3 คาบเรียน 
 วงจรปฏิบัติการที ่ 2 : แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 2 เรื ่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยวิธีการ 
แทนค่า จำนวน 3 คาบเรียน 

 

 วงจรปฏิบัติการที่ 3 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
จำนวน 2 คาบเรียน  
 แต่ละวงจรปฏิบัติการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การนำเสนอ
ปัญหาปลายเปิด ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในชั้นเรียน และ 
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยการจัดการเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับการจัดการเรียนด้วย
วิธีการแบบเปิด เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าตอบ กล้าแสดงความคิด ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet 
  1.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้พร้อม ได้แก่ สื่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และใบกิจกรรม 
 2. ขั้นดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้วิจัยดำเนินการสอนกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
ในรูปแบบช้ันเรียนออนไลน์ จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้  
  2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลในขณะดำเนนิกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้โปรแกรมบันทึกการสอนใน Google Meet 
และสังเกตการใช้ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการนำเสนอ การอธิบายคำตอบ การเลือกใช้ฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ และการสรุปผลของนักเรียน 
  2.3 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ รวมจำนวน 3 ใบกิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย ใบกิจกรรมเรื่อง สวนน้ำ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ใบกิจกรรมเรื่อง ทำให้สมดุล ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
และใบกิจกรรมเรื่อง ซื้อสีขนาดละกี่ถังนะ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
  2.4 ผู้วิจัยรวบรวมผลงานของนักเรียนที่ได้จากการทำใบกิจกรรม โดยกำหนดให้เป็นสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา มาตรวจหาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้น  
  2.5 ผู้วิจัย ครูพี ่เลี้ยง และอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำข้อค้นพบไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะนำเสนอตัวอย่างผลการวิเคราะหข์้อมูลฮวิริสติกสท์างคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนรูปแบบออนไลน ์จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการยกสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด  
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ออกมา 1 วิธี  
ดังภาพท่ี 2 
 
 
 

ภาพที ่2 รูปแบบการแสดงฮิวรสิตกิส์ทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 1 การนำเสนอปญัหาปลายเปดิ 

วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

ขั้นที่ 1  
การนำเสนอปัญหาปลายเปิด 

วิธีการสุ่มคำตอบแล้ว
ตรวจสอบ 
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 จากภาพที่ 2 ที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ เมื่อครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูได้มีการตรวจสอบความเข้าใจถึง
สถานการณ์ปัญหาของนักเรียนด้วยการถามคำถาม เช่น โจทย์ถามหาอะไร โจทย์กำหนดอะไร นักเรียนคิดว่าคำตอบคืออะไร 
เป็นต้น จากการถามคำถามของครูจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพยายามคิด และเดาสุ่มคำตอบ 
 ตัวอย่างบทสนทนาท่ีได้จากการร่วมแสดงความคิดเห็นของนักเรียนจากการถามคำถามของครูในขั้นที่ 1 การนำเสนอ
ปัญหาปลายเปิด  
 นักเรียน 2 : หนูเดานะครูว่าผู้ใหญ่ตั๋วละ 200 บาท เด็กตั๋วละ 150 บาท  
 นักเรียน 1 : เราว่าไม่ใช่นะเพราะโจทย์บอกว่าตั๋วผู้ใหญร่าคาสองเท่าของตั๋วเด็ก 
 นักเรียน 2 : เออใช่ 
 นักเรียน 3 : ผมไม่แน่ใจว่าราคานีม้ั้ยนะครู คอื ผู้ใหญ่ตั๋วละ 300 บาท และเด็กตั๋วละ 150 บาท    
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ออกมา 5 วิธี 
ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการแสดงฮิวรสิตกิส์ทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
 จากภาพที่ 3 ที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีแผนภาพ วิธีสมการ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ และวิธีระบบตาราง ในขั้นนี้ 
ครูให้อิสระนักเรียนในการแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนได้ใช้แนวคิดของตัวเองตามความรู้เดิมที่มีมาใช้เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหา 
โดยผู้วิจัยพิจารณาจากการถามครูผ่านทาง Line Application ถึงความถูกต้องในวิธีที่ตนเองคิดของนักเรียน 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างแสดงฮิวรสิติกสท์างคณิตศาสตร์ในขั้นการเรยีนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนของสถานการณ์ปญัหาใน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ซื้อสีขนาดละกี่ถังนะ 
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในช้ันเรียน นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์
ออกมา 5 วิธี ดังภาพท่ี 5 

วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 

วิธีแผนภาพ 

วิธีระบบตาราง 

วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข 

วิธีสมการ 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักเรียน 
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 จากภาพที่ 2 ที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ เมื่อครูนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูได้มีการตรวจสอบความเข้าใจถึง
สถานการณ์ปัญหาของนักเรียนด้วยการถามคำถาม เช่น โจทย์ถามหาอะไร โจทย์กำหนดอะไร นักเรียนคิดว่าคำตอบคืออะไร 
เป็นต้น จากการถามคำถามของครูจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพยายามคิด และเดาสุ่มคำตอบ 
 ตัวอย่างบทสนทนาท่ีได้จากการร่วมแสดงความคิดเห็นของนักเรียนจากการถามคำถามของครูในขั้นที่ 1 การนำเสนอ
ปัญหาปลายเปิด  
 นักเรียน 2 : หนูเดานะครูว่าผู้ใหญ่ตั๋วละ 200 บาท เด็กตั๋วละ 150 บาท  
 นักเรียน 1 : เราว่าไม่ใช่นะเพราะโจทย์บอกว่าตั๋วผู้ใหญร่าคาสองเท่าของตั๋วเด็ก 
 นักเรียน 2 : เออใช่ 
 นักเรียน 3 : ผมไม่แน่ใจว่าราคานีม้ั้ยนะครู คอื ผู้ใหญ่ตั๋วละ 300 บาท และเด็กตั๋วละ 150 บาท    
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ออกมา 5 วิธี 
ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการแสดงฮิวรสิตกิส์ทางคณิตศาสตร์ ในขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
 จากภาพท่ี 3 ที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีแผนภาพ วิธีสมการ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ และวิธีระบบตาราง ในขั้นนี้ 
ครูให้อิสระนักเรียนในการแก้ปัญหา ทำให้นักเรียนได้ใช้แนวคิดของตัวเองตามความรู้เดิมที่มีมาใช้เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหา 
โดยผู้วิจัยพิจารณาจากการถามครูผ่านทาง Line Application ถึงความถูกต้องในวิธีที่ตนเองคิดของนักเรียน 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างแสดงฮิวรสิติกสท์างคณิตศาสตร์ในขั้นการเรยีนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียนของสถานการณ์ปญัหาใน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ซื้อสีขนาดละกี่ถังนะ 
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในช้ันเรียน นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์
ออกมา 5 วิธี ดังภาพท่ี 5 

วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 

วิธีแผนภาพ 

วิธีระบบตาราง 

วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข 

วิธีสมการ 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 รูปแบบการแสดงฮิวรสิตกิส์ทางคณิตศาสตร์ ในข้ันท่ี 3 การอภิปรายและเปรยีบเทียบร่วมกันในช้ันเรียน 
 จากภาพที่ 5 ที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในชั้นเรียน นักเรียนมีการแสดง
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ คือ วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีแผนภาพ วิธีสมการ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ และวิธี ระบบ
ตาราง ในขั้นนี้เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและอภิปรายแนวคิดของกลุ่มตนเองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยนำเสนอ
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ทำให้นักเรียนได้เกิดการเปรียบเทียบแนวคิดของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอื่น ๆ ถึงความ
เหมือนและความต่างของแต่ละวิธี 

  
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแสดงฮิวรสิติกสท์างคณิตศาสตร์ในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในช้ันเรยีนของสถานการณ์ปญัหา
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทำให้สมดลุ  

 ขั้นที่ 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าในขั้นการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนสามารถแสดงฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ออกมา 5 วิธี ดังภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 รูปแบบการแสดงฮิวรสิตกิส์ทางคณิตศาสตร์ ในข้ันท่ี 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณติศาสตร์ของนักเรียน 

วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 

วิธีแผนภาพ 

วิธีระบบตาราง 

วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข 

วิธีสมการ 

ขั้นที่ 4 
การสรุปโดยเชื่อมโยง

แนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 

วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

วิธีการสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 

วิธีแผนภาพ 

วิธีระบบตาราง 

วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข 

วิธีสมการ 

ขั้นที่ 3 การอภิปราย
และเปรียบเทียบร่วมกัน

ในชั้นเรียน 

10 ส้ม = 1 กล้วย + 3แอปเป้ิล 
10 ส้ม - 3แอปเป้ิล = 1กล้วย  10ส้ม – 90 = 1กล้วย ------------1 
6ส้ม + 1แอปเป้ิล = 1กล้วย ----------2 
1กล้วย = แอปเป้ิล 
2=1 :   6ส้ม + 30 = 10ส้ม – 90 
                 4ส้ม = 120 
ดังน้ัน  1ส้ม = 80กรัม 
จาก2 :  1กล้วย = 6(30) + 1(30) = 180 + 30 = 210กรัม 
ดังน้ัน 1 กล้วย = แอปเป้ิล 7 ลูก 
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 จากภาพท่ี 7 จะเห็นว่านักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ คือ วิธีลองเขียนตามเงื ่อนไข วิธีแผนภาพ  
วิธีสมการ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ และวิธีระบบตาราง ในขั้นนี้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเชื่อมโยงแนวคิดจากแต่ละวิธีที่
นักเรียนแสดงแนวคิด ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้ว่าวิธีฮิวริสติกส์วิธีใดที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ของแต่ละปัญหา อีกทั้งครูส่งเสริมให้นักเรียนนำวิธีฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของผู้อื่นไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาครั้งต่อไป 
 ต่อไปผู้วิจัยจะสรุปภาพรวมที่แสดงให้เห็นฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกา รเรียนรู้ด้วย 
วิธีการแบบเปิด ได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปการแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื ่อง  
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ 

วิธีลองเขียน
ตามเงื่อนไข 

วิธีแผนภาพ วิธีสมการ 
วิธีสุ่มคำตอบ
แล้วตรวจสอบ 

วิธีระบบ
ตาราง 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด - - - ✓ - 

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบ
ร่วมกันในชัน้เรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 4 สรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 อภิปรายผล 
 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ส่งผลให้นักเรียนเกิด 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ทั้ง 4 ขั้นของวิธีการแบบเปิด ดังนี้ ขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเกิด
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
แนวคิดในช้ันเรียน และขั ้นการสรุปเชื ่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์คือ  
วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีสมการ วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกียรติศักดิ์ โอชารส (2559) ศึกษาการพัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยวิธีการแบบเปิด  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้ดว้ยวิธีการแบบเปิด จะใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยส่วนใหญ่จะพบในข้ันท่ี 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
 จากการเปรียบเทียบร้อยละการใช้ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์แต่ละวิธีจากทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่าวิธีแผนภาพ
และวิธีสมการเป็นวิธีที ่นักเรียนใช้เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vongyai and Noparit (2019) ศึกษาการใช้ 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
วงจรเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร ผลการวิจัยพบว่ายุทธวิธีที่นักเรียนใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ การจัดให้เป็นระบบ เช่น ทำเป็นตาราง  
ทำเป็นสมการ เป็นต้น, การเดา-ตรวจสอบ-แก้ไข และใช้กราฟของฟังก์ชัน ตามลำดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Novotná, Eisenmann, Prǐbyl, Ondrušová and Brěhovský (2014) ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามยุทธวิธี  
ฮิวริสติกส์เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ายุทธวิธีที ่ใช้บ่อย คือ การเดา-ตรวจสอบ-แก้ไข, การทดลองอย่างเป็นระบบ,  
การเปรียบเทียบ การวาดภาพ และการปรับรูปแบบปัญหา  
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 จากภาพท่ี 7 จะเห็นว่านักเรียนมีการแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ คือ วิธีลองเขียนตามเงื ่อนไข วิธีแผนภาพ  
วิธีสมการ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ และวิธีระบบตาราง ในขั้นนี้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเชื่อมโยงแนวคิดจากแต่ละวิธีที่
นักเรียนแสดงแนวคิด ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาได้ว่าวิธีฮิวริสติกส์วิธีใดที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ของแต่ละปัญหา อีกทั้งครูส่งเสริมให้นักเรียนนำวิธีฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของผู้อื่นไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาครั้งต่อไป 
 ต่อไปผู้วิจัยจะสรุปภาพรวมที่แสดงให้เห็นฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกา รเรียนรู้ด้วย 
วิธีการแบบเปิด ได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปการแสดงฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื ่อง  
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ 

วิธีลองเขียน
ตามเงื่อนไข 

วิธีแผนภาพ วิธีสมการ 
วิธีสุ่มคำตอบ
แล้วตรวจสอบ 

วิธีระบบ
ตาราง 

ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด - - - ✓ - 

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบ
ร่วมกันในชัน้เรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ขั้นที่ 4 สรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 อภิปรายผล 
 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ส่งผลให้นักเรียนเกิด 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ทั้ง 4 ขั้นของวิธีการแบบเปิด ดังนี้ ขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเกิด
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ
แนวคิดในช้ันเรียน และขั ้นการสรุปเชื ่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์คือ  
วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีสมการ วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกียรติศักดิ์ โอชารส (2559) ศึกษาการพัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยวิธีการแบบเปิด  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้ดว้ยวิธีการแบบเปิด จะใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยส่วนใหญ่จะพบในข้ันท่ี 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
 จากการเปรียบเทียบร้อยละการใช้ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์แต่ละวิธีจากทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ พบว่าวิธีแผนภาพ
และวิธีสมการเป็นวิธีที ่นักเรียนใช้เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vongyai and Noparit (2019) ศึกษาการใช้ 
ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
วงจรเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร ผลการวิจัยพบว่ายุทธวิธีที่นักเรียนใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ การจัดให้เป็นระบบ เช่น ทำเป็นตาราง  
ทำเป็นสมการ เป็นต้น, การเดา-ตรวจสอบ-แก้ไข และใช้กราฟของฟังก์ชัน ตามลำดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Novotná, Eisenmann, Prǐbyl, Ondrušová and Brěhovský (2014) ศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามยุทธวิธี  
ฮิวริสติกส์เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ายุทธวิธีที ่ใช้บ่อย คือ การเดา-ตรวจสอบ-แก้ไข, การทดลองอย่างเป็นระบบ,  
การเปรียบเทียบ การวาดภาพ และการปรับรูปแบบปัญหา  

 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ในช้ันเรียนรูปแบบออนไลน์ ฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนพบใน 4 ขั้นตอน
ของวิธีการแบบเปิด ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด เป็นขั้นที่ครูผู้สอนนำเสนอปัญหาปลายเปิดหรือสถานการณ์ปัญหาให้กับ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเอง เมื่อครูผู้สอนนำเสนอ
สถานการณ์ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจะสอบถามความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน และถามหาคำตอบที่
นักเรียนคาดว่าเป็นคำตอบที ่ใช่ ด้วยเหตุนี ้ทำให้นักเรียนเกิดการคิดหาคำตอบแ ละคาดเดาคำตอบออกมา จึงทำให้  
ในขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ คือ วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างอิสระในการคิดหาแนวทาง
แก้ปัญหาที่ครูผู้สอนนำเสนอโดยนักเรียนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเอง ส่งผลให้ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์หลายวิธี คือ วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีสมการ วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่ม
คำตอบแล้วตรวจสอบ 
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดในชั้นเรียน เป็นขั้นที่นักเรียนต้องนำเสนอและอภิปรายแนวคิดที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น พร้อมทั้งให้นักเรียนเปรียบเทียบแนวคิดของตนกับของเพื่อนถึงความเหมือนและความต่างในแต่ละแนวคิด ทำให้
นักเรียนเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนนำวิธีฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของผู้อื่นมาใช้ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ปัญหาครั้งต่อไป ส่งผลให้ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดในชั้นเรียนของนักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์หลายวิธี คือ วิธีลองเขียนตามเง่ือนไข วิธีสมการ วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 
 ขั้นที่ 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เป็นขั้นที่ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุป
เชื่อมโยงแนวคิดจากแต่ละวิธีที่นักเรียนแสดงเพื่อหาข้อสรุป และทำให้นักเรียนเกิดความชัดเจนในแนวคิดแต่ละวิธีที่เกิดขึ้น  
ส่งผลให้ขั้นการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์หลายวิธี คือ วิธีลองเขียน
ตามเงื่อนไข วิธีสมการ วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ 
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ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  

กนกพร นพรัตน์ 1*  สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 2 และเกษม เปรมประยูร 3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผ่านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง เมทริกซ์ โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิด ผลงานนักเรยีน วิดทิัศน์การสอน แบบประเมินความเพียรพยายามของ Duckworth (ป ีค.ศ. 2007) และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพตามกรอบแนวคิดของ Dinapoli (ปี ค.ศ. 2018) 

 ผลการวิจัยพบว่า ความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนผ่านการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง
เมทริกซ์ มดีังนี้ ขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา พบว่า นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทำความเข้าใจปัญหา เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการแก้ปญัหา ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า นักเรยีนดำเนินการแก้ปญัหาอยา่งมุ่งมั่น และพยายามแก้ปญัหาอยา่ง
ต่อเนื่องโดยใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งวิธี จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาและสรุปคำตอบของปัญหาได้ถูกต้อง 
ขั้นอภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน พบว่า นักเรียนบอกการแก้ปญัหาของตนเองได้อย่างมุ่งมั่นและมีความตั้งใจ และขั้นสรุปเพื่อ
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกดิขึ้นในช้ันเรียน พบว่า นักเรียนมคีวามพยายามในการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา และแสดง
แนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนถึงการมีความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ที่มากขึ้น 
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ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  

กนกพร นพรัตน์ 1*  สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 2 และเกษม เปรมประยูร 3 

บทคัดย่อ 
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คำสำคัญ : ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ วิธีการแบบเปิด 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท, สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2, 3 อาจารย์ ดร., สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ สงขลา 90000 
1 Master Student, Teaching Sciences, Sciences, Mathematics and Computer Program, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
2, 3 Dr., Teaching Sciences, Mathematics and Computer Program, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
* Corresponding author : Email address 631995001@tsu.ac.th 
  

Mathematical Perseverance on Grade 10 Students by Open Approach 
Kanokpon Nopparat1* Suwarnnee Planram2 and Kasem Premprayoon3 

 

Abstract 
 
The objectives of this research were to study  Mathematical Perseverance of grade 10 students by 

managing learning in an online format by Open Approach in Matrix. The target group was 19 students in 10 
grade of Phatongprathan Khiriwat School, Songkhla Province, Academic Year 2021. This research is a 
classroom action research. Research tools include an lesson plans by Open Approach, student work, 
teaching video, Duckworth's Perseverance Assessment (2007) and using a qualitative data analysis based 
on the Dinapoli Conceptual Framework (2018). 

The results showed that math perseverance of students who manage learning in an open way 
The matrix is as follows: 1) The presenting a problem situation: Students are Perseverance in 
understanding the problem in order to come up with a solution, 2) self learning: Students are committed 
to solving problems. and continually try to solve problems using at least one solution heuristics. until the 
problem can be solved and the correct answer is summarized, 3) Discussing the whole class: Students tell 
their problem solving with determination and determination, and 4) Summarize to connect student ideas 
that arise in class: Students are trying to find solutions to problems. and express a variety of concepts 
reflects greater mathematical perseverance. 
 
Keywords : Mathematical Perseverance, Open Approach 
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บทนำ 
การเรยีนจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ

แก้โจทย์ปัญหา การจะไปสูเ่ป้าหมายไดม้นุษย์จะต้องมีการแก้ปญัหา (วนัญชนา เชิงดี และสิรลิักษณห์าญวัฒนานุกุล, 2556)  
เนื่องจากการเรยีนรูผ้่านการแก้ปญัหาเป็นองค์ประกอบสำคญัของการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (DiNapoli, 2018 ; อ้างอิงจาก 
English and Gainsburg, 2016; Pólya, 2014) ทักษะการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรได้เรียนรูฝ้ึกฝนและพัฒนา
ให้เกิดในตัว การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลายมีนิสยักระตอืรือร้นไมย่่อท้อ และมี
ความมั่นใจในการแก้ปญัหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานทีผู่้เรยีนสามารถนำติดตัวไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นานตลอดชีวิต (วิภู มลูวงค์, 2559 ; อ้างอิงจาก สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) ซึ่งช้ันเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดจะดำเนินไปโดยการที่นักเรียนพยายามหาคำตอบที่เหมาะสมกับปัญหานั้น 
ซึ่งในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาจะที่ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่ได้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
นอกจากนี้วิธีการแบบเปิดยังเน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าเน้นคำตอบที่ถูกต้อง 
(ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2546) การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต้องการความฉลาดเพียงอย่างเดยีวแต่ยังต้องการ "ความเพียรพยายาม 
ความดั้นด้นอดทน และความกล้าหาญ" (Schwartz, 2005) สภาวิจยัแห่งชาติ ถือว่าความเพียรพยายามเป็นเครื่องบ่งช้ี
จรรยาบรรณในการทำงานและมีความระบุว่าเป็นทักษะภายในตัวที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (Pellegrino and Hilton, 2013)  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชียและอันดับที่ 11 ของโลกซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ของสิงคโปร์มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งผู้เรยีนท่ีมั่นใจในตนเองและช้ีนำตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู้ ทำงานเป็นทีมได้ดี และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสันนิษฐานว่าผู้เรยีนที่มีคณุสมบัติเหลา่นี้จะเข้าสูส่ังคม
ซึ่งมีส่วนทำให้ประเทศชาติดีขึ้น ทัศนคติเชิงบวกในด้านคณิตศาสตร์มคีวามสำคัญอย่างยิ่งในสิงคโปร์ เนื่องจากถือเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการผลิตนักแก้ปัญหาที่มปีระสิทธิภาพ  ซึ่งความเพียรพยายามเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคญัในองค์ประกอบทัศนคติ
ของกรอบหลักสูตรของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ตามกรอบห้าเหลี่ยมของหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ (Blalock, 2011) ดังนั้น  
ในงานวิจัยนี้จึงต้องศึกษาวิธีการแบบเปิด มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วิธีการดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (วีระ

ยุทธ์ ชาตะกาญจน์, 2558 ; อ้างอิงจาก Kemmis & McTaggart, 1988) เป็นแนวทางในการศึกษาความเพียรพยายาม เรื่อง 
เมทริกซ์ โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรยีนพะตงประธานครีีวัฒน์ 
จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ ขั้นที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) ขั้นท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) ขั้นที่ 3 ข้ันสังเกต (Observe) 
และขั้นที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏบิัติ (Reflect) ซึ่งเป็นวงจรต่อเนื่องกัน โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นวงจรปฏิบตัิการ 4 วงจรปฏิบัติการ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้  รวม 4 แผนการจัดการเรยีนรู้ ดังนี้  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการ
แบบเปิด จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์ จำนวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบด้วย 

-  แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง สัญลักษณ์และชนิดของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเท่ากันของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พีชคณิตของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
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บทนำ 
การเรยีนจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ

แก้โจทย์ปัญหา การจะไปสูเ่ป้าหมายไดม้นุษย์จะต้องมีการแก้ปญัหา (วนัญชนา เชิงดี และสิรลิักษณห์าญวัฒนานุกุล, 2556)  
เนื่องจากการเรยีนรูผ้่านการแก้ปญัหาเป็นองค์ประกอบสำคญัของการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (DiNapoli, 2018 ; อ้างอิงจาก 
English and Gainsburg, 2016; Pólya, 2014) ทักษะการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรได้เรียนรูฝ้ึกฝนและพัฒนา
ให้เกิดในตัว การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลายมีนิสยักระตอืรือร้นไมย่่อท้อ และมี
ความมั่นใจในการแก้ปญัหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานทีผู่้เรยีนสามารถนำติดตัวไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นานตลอดชีวิต (วิภู มลูวงค์, 2559 ; อ้างอิงจาก สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) ซึ่งช้ันเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดจะดำเนินไปโดยการที่นักเรียนพยายามหาคำตอบที่เหมาะสมกับปัญหานั้น 
ซึ่งในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาจะที่ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่ได้ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) 
นอกจากนี้วิธีการแบบเปิดยังเน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าเน้นคำตอบที่ถูกต้อง 
(ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2546) การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต้องการความฉลาดเพียงอย่างเดยีวแต่ยังต้องการ "ความเพียรพยายาม 
ความดั้นด้นอดทน และความกล้าหาญ" (Schwartz, 2005) สภาวิจยัแห่งชาติ ถือว่าความเพียรพยายามเป็นเครื่องบ่งช้ี
จรรยาบรรณในการทำงานและมีความระบุว่าเป็นทักษะภายในตัวที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (Pellegrino and Hilton, 2013)  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชียและอันดับที่ 11 ของโลกซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ของสิงคโปร์มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งผู้เรยีนท่ีมั่นใจในตนเองและช้ีนำตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู้ ทำงานเป็นทีมได้ดี และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสันนิษฐานว่าผู้เรยีนที่มีคณุสมบัติเหลา่นี้จะเข้าสูส่ังคม
ซึ่งมีส่วนทำให้ประเทศชาติดีขึ้น ทัศนคติเชิงบวกในด้านคณิตศาสตร์มคีวามสำคัญอย่างยิ่งในสิงคโปร์ เนื่องจากถือเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการผลิตนักแก้ปัญหาที่มปีระสิทธิภาพ  ซึ่งความเพียรพยายามเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคญัในองค์ประกอบทัศนคติ
ของกรอบหลักสูตรของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ตามกรอบห้าเหลี่ยมของหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ (Blalock, 2011) ดังนั้น  
ในงานวิจัยนี้จึงต้องศึกษาวิธีการแบบเปิด มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วิธีการดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (วีระ

ยุทธ์ ชาตะกาญจน์, 2558 ; อ้างอิงจาก Kemmis & McTaggart, 1988) เป็นแนวทางในการศึกษาความเพียรพยายาม เรื่อง 
เมทริกซ์ โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรยีนพะตงประธานครีีวัฒน์ 
จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ ขั้นที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) ขั้นท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) ขั้นที่ 3 ข้ันสังเกต (Observe) 
และขั้นที่ 4 ข้ันสะท้อนผลการปฏบิัติ (Reflect) ซึ่งเป็นวงจรต่อเนื่องกัน โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นวงจรปฏิบตัิการ 4 วงจรปฏิบัติการ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้  รวม 4 แผนการจัดการเรยีนรู้ ดังนี้  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการ
แบบเปิด จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์ จำนวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบด้วย 

-  แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง สัญลักษณ์และชนิดของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเท่ากันของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พีชคณิตของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณของเมทริกซ์  จำนวน 2 คาบ 

 โดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 
    ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด 
    ขัน้ท่ี 2 การเรียนรูด้้วยตนเองของนักเรียน 
    ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งช้ันและการเปรยีบเทียบ 
    ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 

2. โปรแกรม google meet เพื่อใช้สอนออนไลน์ และใช้บันทึกพฤติกรรมของนักเรยีนใน ขณะทำกิจกรรม คิด
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครมูอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการวเิคราะห์ข้อมูลหลังการจดัการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กรอบความเพียรพยายามสามระยะ DiNapoli (2018) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. จัดการเรียนรู้กับกลุ่มเปา้หมาย ตามแผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธกีารแบบเปิด เรื่อง เมทริกซ์ จำนวน 4 แผนการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 4 วงจรปฏบิัติการ 

2. ในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแนวทางการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 

ส่วนประกอบ หลักฐานของงานที่เหมาะสม 

ระยะที่ 1 ระยะเข้าสู่ความเพียรพยายาม 

ความชัดเจน/เข้าใจ เข้าใจวัตถุประสงค์ (นักเรียนข้าใจในสิ่งที่ถามทั้งหมด) 

อุปสรรคเริม่ต้น แนวทางการแก้ปัญหาไม่ชัดเจนในทันที (ปัญหาอยู่ในขอบเขตความสามารถที่เขารับรู้ แต่เขาก็ยังไม่
ทราบขั้นตอนในการแก้ปัญหาในทันท)ี 

ระยะที่ 2 ความเพยีรพยายามเริ่มต้น 

ความพยายามเริม่ต้น มีส่วนร่วมกับปัญหา (นักเรียนเริ่มต้นดำเนินการแก้ปัญหาอย่างมุ่งมัน่ และมีความพยายามอย่างต่อเนือ่ง) 

ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อสำรวจปัญหา (ใช้ยุทธวิธีอย่างน้อยหนึ่งวิธี เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ปญัหา) 

ผลลัพธ์ของความพยายาม มีความคืบหน้าทางคณิตศาสตร์ (มีความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจคณติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาเพิ่มมากขึ้น หรือแก้ปัญหาได้ทันที) 

ระยะที่ 3 ความเพยีรพยายามเพิ่มเติม (หลังจากพบอุปสรรคในการแก้ปัญหา) 

ความพยายามเริม่ต้น มีส่วนร่วมกับปัญหา  (ในกรณีหลังจากพยายามครั้งแรกนักเรียนแก้ปญัหาไม่ได้ เป็นการการตดัสินใจที่
จะมีส่วนร่วมกับปญัหาอีกครั้ง โดยใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างออกไปจากครั้งแรก) 

ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อสำรวจปัญหา (หายุทธวิธีใหม่อย่างมุ่งมั่น ใช้ยุทธวิธีกอย่างน้อยหนึ่งวิธีเพื่อ
มุ่งไปสู่การแก้ปัญหา) 

ผลลัพธ์ของความพยายาม มีความคืบหน้าทางคณิตศาสตร์ (มีความความก้าวหน้าทางคณติศาสตรเ์พิ่มขึ้นใหม่ เพื่อทำความเข้าใจ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ดีขึ้น หรือแก้ปัญหาได้ทันที) 
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1) ผู้วิจัยได้บันทึกวิดีทัศน์ขณะทำกิจกรรมในแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผ่านโปรแกรม       
google meet บันทึกพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นในช้ันเรียนตลอดการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ข้ันตอนตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิธีการแบบเปิด ดังนี้ 

- ขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด เน้นบันทึกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช้ันเรียนขณะที่ครผูู้สอนกำลังนำเสนอ
ปัญหาปลายเปดิ และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีการนำเสนอปัญหาปลายเปดิ เช่น นักเรียนมคีวาม
กระตือรือร้น มีความพยายามในการค้นหาวิธีการแก้ปญัหา การแสดงความคิดเห็น และการซักถามข้อสงสัยของ
นักเรียน  

- ขั้นการเรียนรูด้้วยตนเอง เน้นบันทึกเหตุการณ์การแก้ปญัหาของนักเรียน แตล่ะกลุ่ม ประเด็นการพูดคุย
ในระหว่างการแก้ปัญหาของนักเรยีนในแต่ละกลุ่ม  

- ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียน เน้นบันทึกเหตุการณ์การนำเสนอผลลัพธ์จากการแกป้ัญหา
ของนักเรียนแต่ละกลุม่ และการอภิปรายร่วมกันทั้งช้ันเรียน 

- ขั้นการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีปรากฏในช้ันเรียน เน้นบันทึกเหตุการณ์ที่
ครูและนักเรียนร่วมกันเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ร่วมกัน 

 

2) ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกวีดิทัศน์ มาวิเคราะห์แสดงให้อยู่ในรูปข้อความ พร้อมอธิบาย
พฤติกรรมความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และข้อมูลผลงานนักเรียน มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบความเพียรพยายามสามระยะ DiNapoli (2018)  
3. ผู้วิจัย ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแกไ้ข และพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
วิเคราะหค์วามเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องเมทริกซ์ จากการสังเกตช้ันเรียน และผลการทำ

กิจกรรมในช้ันเรยีนในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ทีจ่ัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ นำมาตีความ 
และนำเสนอในรูปของตัวอย่างการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปญัหาของนักเรียน ที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณติศาสตร ์

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา 
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1) ผู้วิจัยได้บันทึกวิดีทัศน์ขณะทำกิจกรรมในแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผ่านโปรแกรม       
google meet บันทึกพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นในช้ันเรียนตลอดการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ข้ันตอนตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิธีการแบบเปิด ดังนี้ 

- ขั้นการนำเสนอปัญหาปลายเปิด เน้นบันทึกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช้ันเรียนขณะที่ครผูู้สอนกำลังนำเสนอ
ปัญหาปลายเปดิ และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีการนำเสนอปัญหาปลายเปดิ เช่น นักเรียนมคีวาม
กระตือรือร้น มีความพยายามในการค้นหาวิธีการแก้ปญัหา การแสดงความคิดเห็น และการซักถามข้อสงสัยของ
นักเรียน  

- ขั้นการเรียนรูด้้วยตนเอง เน้นบันทึกเหตุการณ์การแก้ปญัหาของนักเรียน แตล่ะกลุ่ม ประเด็นการพูดคุย
ในระหว่างการแก้ปัญหาของนักเรยีนในแต่ละกลุ่ม  

- ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียน เน้นบันทึกเหตุการณ์การนำเสนอผลลัพธ์จากการแกป้ัญหา
ของนักเรียนแต่ละกลุม่ และการอภิปรายร่วมกันทั้งช้ันเรียน 

- ขั้นการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีปรากฏในช้ันเรียน เน้นบันทึกเหตุการณ์ที่
ครูและนักเรียนร่วมกันเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ร่วมกัน 

 

2) ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกวีดิทัศน์ มาวิเคราะห์แสดงให้อยู่ในรูปข้อความ พร้อมอธิบาย
พฤติกรรมความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และข้อมูลผลงานนักเรียน มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบความเพียรพยายามสามระยะ DiNapoli (2018)  
3. ผู้วิจัย ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแกไ้ข และพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
วิเคราะหค์วามเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่องเมทริกซ์ จากการสังเกตช้ันเรียน และผลการทำ

กิจกรรมในช้ันเรยีนในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ทีจ่ัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ นำมาตีความ 
และนำเสนอในรูปของตัวอย่างการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปญัหาของนักเรียน ที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณติศาสตร ์

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา 

ในขั้นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา ครูจะนำเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้รูปภาพประกอบทุกครั้ง และเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนมคีวามสนใจปัญหา จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสู่ระยะเข้าสู่ความ
เพียรพยายาม โดยนักเรยีนได้ทำความเข้าใจประเด็นปญัหาให้ชัดเจน มุ่งมั่นท่ีจะแก้ปัญหา เห็นภาพรวมของปัญหา ก่อนท่ีจะ
ร่วมกันทำกิจกรรมกลุม่แลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน ๆ   

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในขั้นลงมือทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นลงมือทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง ในข้ันนี้นักเรียนได้เข้าสู่ระยะความเพียรพยายามเริ่มต้นไดอ้ย่างเต็มที่ โดย
นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม ช่วยกันหาแนวทางในการแกป้ัญหา ได้ฟังแนวคิดจาก
เพื่อนในกลุ่ม เมื่อนักเรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนมีความพยายามในการแก้ปัญหาเพิ่มขึน้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่
เจอระหว่างแก้ปญัหา ส่งเสรมิความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาของนักเรยีน ทำให้นักเรียนมีความเพียร
พยายามทางคณติศาสตรม์ากยิ่งข้ึน และเมื่อครูให้ปัญหาที่มีความซบัซ้อนขึ้น แม้นักเรียนพบอุปสรรคระหว่างการแก้ปญัหา ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีในครั้งแรกที่ลงมือแก้ปัญหา แต่นักเรยีนกพ็ยายามอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหา 
จนกระทั่งสามารถเข้าใจปญัหาไดด้ีขึ้นหรือสามารถแก้ปญัหาได้ ซึ่งนักเรียนมีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้น เป็นระยะความเพียร
พยายามเพิ่มเติม  
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รูปที่ 3 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งช้ัน 
ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันท้ังช้ัน ในขั้นนี้นักเรียนสามารถพัฒนาความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ โดย

นักเรียนได้ฟังแนวคิดที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ ในกลุ่มอื่น ๆ ทำใหเ้กิดความเข้าใจมากข้ึน พยายามทำความเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่เพิ่มขึ้น ส่งเสรมิความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาทางคณติศาตร์ของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในข้ันสรปุบทเรยีนจากการเช่ือมโยง   
         แนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 

และขั้นสรุปบทเรยีนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกดิขึ้นในช้ันเรียน นักเรียนจะเห็นว่าสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีบทและเนื้อหาท่ีเรยีนได้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ส่งเสรมิการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ นำไปสู่ความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ของนักเรยีน 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดทำให้นักเรียนมีความพยายามในการค้นหาแนวทางการแก้ปญัหา และแสดง
แนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนถึงการมีความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ที่มากขึ้น ผลการวิจยันี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัทธยากร  บุสสยา (2559) พบว่าความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์หลังไดร้ับการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดของนักเรยีนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ70 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใช้การแก้ปญัหาปลายเปดิ ทำให้ความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนส่วนใหญ่
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น 

สามารถหา BA ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งช้ัน 
ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันท้ังช้ัน ในขั้นนี้นักเรียนสามารถพัฒนาความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ โดย

นักเรียนได้ฟังแนวคิดที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ ในกลุ่มอื่น ๆ ทำใหเ้กิดความเข้าใจมากข้ึน พยายามทำความเข้าใจประเด็น
ปัญหาที่เพิ่มขึ้น ส่งเสรมิความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาทางคณติศาตร์ของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างเชิงช้ินงานของนักเรียนที่แสดงถึงความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ในข้ันสรปุบทเรยีนจากการเช่ือมโยง   
         แนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 

และขั้นสรุปบทเรยีนจากการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกดิขึ้นในช้ันเรียน นักเรียนจะเห็นว่าสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีบทและเนื้อหาท่ีเรยีนได้ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ส่งเสรมิการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ นำไปสู่ความเพียรพยายามทางคณติศาสตร์ของนักเรยีน 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดทำให้นักเรียนมีความพยายามในการค้นหาแนวทางการแก้ปญัหา และแสดง
แนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนถึงการมีความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ที่มากขึ้น ผลการวิจยันี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัทธยากร  บุสสยา (2559) พบว่าความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์หลังไดร้ับการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดของนักเรยีนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ70 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใช้การแก้ปญัหาปลายเปดิ ทำให้ความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนส่วนใหญ่
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น 

สามารถหา BA ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด สรุปผลการวิจัย 
ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ใน 4 ข้ันตอนของวิธีการแบบเปิดเป็นดังนี้ข้ันท่ี 1 การนำเสนอ

สถานการณ์ปัญหา นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทำความเข้าใจปัญหา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 2 
ขั้นลงมือทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนดำเนินการแก้ปญัหาอย่างมุ่งมั่น และพยายามแกป้ัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งวิธี จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาและสรุปคำตอบของปัญหาได้ถูกต้อง ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและ
เปรียบเทียบร่วมกันทั้งช้ัน นักเรียนบอกการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมุ่งมั่นและมีความตั้งใจ  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียนจากการ
เช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน นักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน และเห็นแนวคิดของกลุ่มอื่น ทำให้นักเรียนมีความ
พยายามในการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา และแสดงแนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนถึงการมีความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ท่ีทำให้นักเรียนเกดิความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์พบว่า การจัดการเรียนรูด้้วย
วิธีการแบบเปิดที่เน้นการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ให้อิสระในการคิด การแก้ปัญหาร่วมกันโดยทำกจิกรรมกลุ่ม อีกท้ังสถานการณ์
ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวนั ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเพียรพยายามในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
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การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ 
 

ศิลา ชูกวิโรจน1์ และไกรศิลป์ โสดานิล2  
 

บทคัดย่อ 
 ดนตรี คือศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดของเสียงไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจความหมายของบทเพลงรวมถึง
เอกลักษณ์ของบทเพลงน้ัน ดนตรีที่ได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ยังเป็นสื่อในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยขัดเกลามนุษย์ให้มี
ความสุข สนุกสนานรื่นเริงช่วยคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงดนตรีด้านเครื่องมือเอกทรัมเป็ตต่อสาธารณชน โดยปฏิบัติด้าน
เทคนิค และสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้ผู้ฟังได ้โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ การ
วางแผนการฝึกซ้อม บันทึกการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของนักทรัมเป็ตที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในบทเพลงเดียวกัน การ
ตีความจากบทเพลง การฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัด รวมถึงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ในการฝึกซ้อม
และแก้ไขปัญหาในการแสดงเดีย่วของตนเอง ผลการศึกษาพบว่า การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตนั้น ผู้แสดงควรมีการศึกษาข้อมูลของ
บทเพลง เช่น ประวัติ การตีความอารมณ์ของบทเพลง รวมถึงการฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัดด้านเครื่องหมายต่างๆ จากบทเพลง
เพราะจะทำให้ผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจถึงอารมณ์ของบทเพลงและบรรเลงเครื่องหมายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น จน
สามารถทำการแสดงได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ก่อนทำการแสดงผู้แสดงต้องมีการเตรียมตัวด้านร่างกายและกระบวนการต่างๆ 
ก่อนขึ้นเวทีล่วงหน้า โดยมี 2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดงคือ Trumpet Concerto in Eb major ประพันธ์โดย Johann 
Baptist Georg Neruda และ Believe Me If All Those endearing young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  ใช้
เวลาในการแสดงประมาณ 25 นาที 
 
คำสำคัญ : การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ต ศิลา ชูกวิโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 นิสิต, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ จงัหวัดสงขลา 90000     
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000     
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บทคัดย่อ 
 ดนตรี คือศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดของเสียงไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจความหมายของบทเพลงรวมถึง
เอกลักษณ์ของบทเพลงนั้น ดนตรีที่ได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ยังเป็นสื่อในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยขัดเกลามนุษย์ให้มี
ความสุข สนุกสนานรื่นเริงช่วยคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงดนตรีด้านเครื่องมือเอกทรัมเป็ตต่อสาธารณชน โดยปฏิบัติด้าน
เทคนิค และสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้ผู้ฟังได้ โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ การ
วางแผนการฝึกซ้อม บันทึกการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของนักทรัมเป็ตที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในบทเพลงเดียวกัน การ
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ก่อนขึ้นเวทีล่วงหน้า โดยมี 2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดงคือ Trumpet Concerto in Eb major ประพันธ์โดย Johann 
Baptist Georg Neruda และ Believe Me If All Those endearing young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  ใช้
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Trumpet solo performance by Sila Chookawirod 
 

Sila Chookawirod1 and Kraisil Sodanil2  
 

Abstract 
 Music is the art of transmitting sound to listeners in order to know and understand the meaning 
and the uniqueness of the song. Music that has been conveyed emotions is also a medium to develop  
better society, help polish human beings to be happy , have fun and relieve stress, both directly and 
in d ire c t ly .  The trumpet solo performance of Sila Chookawirod aims to develop skills and abilities in 
public performances of trumpet instruments. By technical practice and convey the mood of the song to 
listeners. With a study method from document, related research, study author history, training planning, 
record trumpet solo performed by a famous or recognized trumpeter of the same song, interpret          
the song, training from exercises. Including meeting with advisor, using knowledge for practicing and 
solving problems in their solo performances. The study results found that the trumpet solo performance, 
the performers should study the song information, such as the history, interpretation  the mood of         
the song. Including practicing from various marking exercises . The melodious songs will make performers 
have a better understanding the song mood and playing the marks more accurately. Until being able to 
perform with quality. However, before performing, performers must have physical preparation and various 
procedures. Before going on stage in advance, there are 2 songs used in the show. That are The Trumpet 
Concerto in Eb major, composed by Johann Baptist Georg Neruda and Believe Me If All Those endearing 
young Charms by Thomas Moore. The show takes approximately 25 minutes. 
 
Keywords:  Trumpet solo performance  Sila Chookawirod 
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บทนำ 
ดนตรี คือศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดของเสียงไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจความหมายของบทเพลงและเข้าใจ

ถึงเอกลักษณ์ของบทเพลงน้ัน ดนตรีที่ได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ยังเป็นสื่อในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยขัดเกลามนุษย์ให้มี
ความสุข สนุกสนานรื่นเริงช่วยคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อมและเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ 
ต้องอาศัยความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีการนำดนตรีไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ 
เนื่องจากดนตรีสามารถนำไปเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ของแต่ละฉากได้ พิธีกรรมจากศาสนาก็มีการนำดนตรีเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ดนตรีบางประเภทถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่มคนเช้ือชาติ บางครั้งใช้ดนตรีเป็นสื่อในการแยกยุคสมัยหรือช่วงวัยของคน เช่น ช่วงวัยรุ่นชอบฟังเพลงที่มี
จังหวะหรือท่วงทำนองสนุกสนาน ความรักหวานซ้ึง เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง หรือบทเพลงที่มีการเผยแพร่และได้รับความ
นิยมหรือมีเนื้อหาสะท้อนถึงสังคมในช่วงยุคสมัยต่างๆ เป็นต้น ฉะนั้น การถ่ายทอดอารมณ์เพลงเป็นสื่อกลางของอารมณ์มนุษย์
ได้ดี  

ดังนั้นในด้านของการแสดงดนตรี การบรรเลงเพลงในแต่ละครั้งนั้น ผู้บรรเลงต้องรู้และให้ความสำคัญก่อนที่จะ
บรรเลงเสมอ เช่น ผู้บรรเลงต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบทเพลงที่จะนำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตของตนเอง การวิเคราะห์
ท่วงทำนองของเพลง เครื่องหมายต่างๆ บนตัวโน้ต เทคนิคในแต่ละท่อนของบทเพลง รวมถึงชีวประวัติของผู้ประพันธ์เพลงเพื่อ
ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ว่า ผู้ประพันธ์ต้องการให้เพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นนั้น มีอารมณ์อย่างไร ต้องการสื่อถึงอะไร เพื่อที่ผู้
แสดงจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์มากที่สุด 
 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงดนตรีด้านเครื่องมือเอกทรัมเป็ตต่อ

สาธารณชน โดยปฏิบัติด้านเทคนิค และสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้ผู้ฟังได้ โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ บทเพลง และการวางแผนการฝึกซ้อม ดังนี ้
1. ข้อมูลการแสดง ผู้แสดงได้ทำการคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงท้ังสิ้น 2 บทเพลง  

1.1 Trumpet Concerto in Eb Major ประพันธ์โดย Johann Baptist Georg Neruda  
1.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1 ศึกษาประวัติผู้ประพันธ ์
2.2 ศึกษาประวัติบทเพลง  
2.3 ปรึกษาอาจารย์ผูส้อน  

3. วิธีการแสดงเด่ียว  
3.1 การจัดลำดับบทเพลง  
3.2 Trumpet Concerto in Eb Major  
3.3 Believe Me If All Those Endearing Young Charms  
3.4 ใช้เปียโนประกอบการแสดงเดีย่ว (Music Instrument Digital Interface: MIDI)  

4. กระบวนการเตรียมตัวก่อนการแสดง  
4.1 การทำความเข้าใจรายละเอียดบทเพลง  
4.2 การเตรียมตัวก่อนการแสดง  
4.3 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำการคัดเลือกบทเพลง  
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บทนำ 
ดนตรี คือศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดของเสียงไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจความหมายของบทเพลงและเข้าใจ

ถึงเอกลักษณ์ของบทเพลงนั้น ดนตรีที่ได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ยังเป็นสื่อในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยขัดเกลามนุษย์ให้มี
ความสุข สนุกสนานรื่นเริงช่วยคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อมและเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ 
ต้องอาศัยความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีการนำดนตรีไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ 
เนื่องจากดนตรีสามารถนำไปเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ ของแต่ละฉากได้ พิธีกรรมจากศาสนาก็มีการนำดนตรีเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ดนตรีบางประเภทถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุ่มคนเช้ือชาติ บางครั้งใช้ดนตรีเป็นสื่อในการแยกยุคสมัยหรือช่วงวัยของคน เช่น ช่วงวัยรุ่นชอบฟังเพลงที่มี
จังหวะหรือท่วงทำนองสนุกสนาน ความรักหวานซึ้ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง หรือบทเพลงที่มีการเผยแพร่และได้รับความ
นิยมหรือมีเนื้อหาสะท้อนถึงสังคมในช่วงยุคสมัยต่างๆ เป็นต้น ฉะนั้น การถ่ายทอดอารมณ์เพลงเป็นสื่อกลางของอารมณ์มนุษย์
ได้ดี  

ดังนั้นในด้านของการแสดงดนตรี การบรรเลงเพลงในแต่ละครั้งนั้น ผู้บรรเลงต้องรู้และให้ความสำคัญก่อนที่จะ
บรรเลงเสมอ เช่น ผู้บรรเลงต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบทเพลงที่จะนำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตของตนเอง การวิเคราะห์
ท่วงทำนองของเพลง เครื่องหมายต่างๆ บนตัวโน้ต เทคนิคในแต่ละท่อนของบทเพลง รวมถึงชีวประวัติของผู้ประพันธ์เพลงเพื่อ
ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ว่า ผู้ประพันธ์ต้องการให้เพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นนั้น มีอารมณ์อย่างไร ต้องการสื่อถึงอะไร เพื่อที่ผู้
แสดงจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์มากที่สุด 
 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงดนตรีด้านเครื่องมือเอกทรัมเป็ตต่อ

สาธารณชน โดยปฏิบัติด้านเทคนิค และสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้ผู้ฟังได้ โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาประวัติผู้ประพันธ ์บทเพลง และการวางแผนการฝึกซ้อม ดังนี ้
1. ข้อมูลการแสดง ผู้แสดงได้ทำการคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงท้ังสิ้น 2 บทเพลง  

1.1 Trumpet Concerto in Eb Major ประพันธโ์ดย Johann Baptist Georg Neruda  
1.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1 ศึกษาประวัติผู้ประพันธ ์
2.2 ศึกษาประวัติบทเพลง  
2.3 ปรึกษาอาจารย์ผูส้อน  

3. วิธีการแสดงเด่ียว  
3.1 การจัดลำดับบทเพลง  
3.2 Trumpet Concerto in Eb Major  
3.3 Believe Me If All Those Endearing Young Charms  
3.4 ใช้เปียโนประกอบการแสดงเดีย่ว (Music Instrument Digital Interface: MIDI)  

4. กระบวนการเตรียมตัวก่อนการแสดง  
4.1 การทำความเข้าใจรายละเอียดบทเพลง  
4.2 การเตรียมตัวก่อนการแสดง  
4.3 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำการคัดเลือกบทเพลง  

4.4 ศึกษาข้อมูลของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงและการถ่ายทอดอารมณ์  
4.5 เรียนเชิญอาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการ  
4.6 จัดเตรียมสถานท่ีในการฝึกและซ้อมแสดงจริง พร้อมสจูิบัตรในการแสดงเสรจ็คอนเสิร์ต  

5. การเรียบเรียงข้อมูล 
5.1 คัดเลือกบทเพลงและศึกษาบทเพลง 
5.2 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทักษะดนตร ี
5.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5.4 วิเคราะห์ข้อมลู  
5.5 ศึกษาบทเพลงและซ้อมการแสดง 
5.6 ประชาสัมพันธ์และจัดเตรยีมสถานท่ีแสดง 
5.7 จัดการแสดงคอนเสิรต์ต่อหน้าสาธารณชน 
5.8 การสรุปและอภิปรายผลนำเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. รายการและระยะเวลาในการแสดง  
การแสดงในครั้งนี้ผู้แสดงใช้เวลารวมทัง้หมดประมาณ 25 นาท ี โดยบทเพลงแรกใช้เวลาประมาณ 20 นาท ีและ ใน

บทเพลง ที่ 2 ใช้เวลาการแสดงประมาณ 5.00 นาที โดยให้ผู้เข้าชมเข้ามาในสถานที่แสดงก่อนทำการแสดง 15 นาที โดยมี
ลำดับบทเพลงทั้ง 2 บทเพลง ดังนี้ 

1.) Trumpet Concerto in Eb major ประพันธ์โดย Johann Baptist Georg Neruda แบ่งเป็น 3 ท่อน  
ท่อนที่ 1 (Movement 1) Allegro อัตราเร็ว  
ท่อนที่ 2 (Movement 2) Largo อัตราช้ามาก  
ท่อนท่ี 3 (Movement 3) Vivace อัตราเร็วมีชีวิตชีวา  

2.) Believe Me If All Those endearing young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ด้านการตีความ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขอมลู 2 บทเพลง คือ Trumpet Concerto in Eb Major และบทเพลง Believe Me If All Those 
Endearing Young Charms  

1.1 Trumpet Concerto in Eb Major แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ดังนี ้
ท่อนที่ 1 (Movement 1) Allegro อัตราเร็ว มีอัตราจังหวะความเร็วอยู่ท่ี 115-129 bpm. Time 

Signature 2/4 อารมณ์ของท่อนที่ 1 จะทำให้รู้สึกสนุกสนานมีความเพลิดพลิน แนวทำนองซึ่งบรรเลงโดยทรัมเป็ตเข้ามา
หลังจากบทนำที่มีการเล่นของเปียโน 48 ห้องและเข้าสู่ท่วงทำนองหลัก ในการบรรเลงท่อนที่ 1 นั้น จะมีจุดเด่นอยู่ที่การนำ
เทคนิค Single Tonguing, Trill และการใช้เครื่องหมายในการบรรเลงตัวโน้ตที่ให้อารมณ์ที่แข็งแรง หนักแน่น และเพลิดเพลิน 

ท่อนที่ 2 (Movement 2) Largo อัตราช้ามาก ให้ความรู้สึกเศร้า โหยหา มีอัตราจังหวะที่ค่อนข้างช้ามาก 
จังหวะอยู่ที่ 40-59 bpm. แนวทำนองในการบรรเลงท่อนที่ 2 นี้ Time Signature 4/4 จะสื่ออารมณ์ในทางที่ เศร้า โหยหา 
โดยในการบรรเลงนั้นจะใช้เทคนิค Slur (ซเลอ) เป็นส่วนมากเพื่อที่จะทำให้อารมณ์ในท่อนนี้มีความอ่อนโยน มีความเศร้า 
ความโหยหาได้มากข้ึน  

 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1582

ท่อนที่ 3 (Movement 3) Vivace อัตราเร็วมีชีวิตชีวา มีจังหวะความเร็วท่ี 130-169 bpm. และ มี Time  
Signature 3/4 ซึ่งในท่อนที่ 3 จะมีอารมณ์ที่สนุกสนานมากกว่าท่อนที่ 1 ทั้งในด้านความเร็วของจังหวะการเล่นเทคนิคและ
เครื่องหมายต่างๆ มีมากกว่าทั้งสองท่อนหรือสรุปแล้วคือ การนำเทคนิคและสัดส่วนโน้ตของทั้ง 2 ท่อน ก่อนหน้านี้มารวมกัน
ในท่อนที่ 3 
 

 
 

รูปที ่1 ตัวอย่างบทเพลง Trumpet Concerto in Eb Major ที่มา www.scribd.com  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2564 

 
1.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms บทเพลงนี้มีแนวทำนองช้าพอประมาณ ในบาง 

ท่อนมีการเพิ่มจังหวะให้บทเพลงนั้นมีอารมณ์ที่หลากหลาย ให้อารมณ์ที่มีความอบอุ่น บางท่วงทำนองของเพลงมีการยืด
จังหวะซึ่งจะทำให้เพลงมีอารมณ์ที่น่าหลงไหลคล้อยตามไปกับทำนองและมีการใช้สัดส่วนของโน้ตไม่ยากและซับซ้อนจนเกินไป 
โดยอธิบายได้ ดังนี ้

1.2.1 ทำนองที่ 1 (Slowly) ในส่วนทำนองที่หนึ่งนี้ให้อารมณ์ที่มีความอบอุ่นโดยใช้ตัวโน้ตที่ไม่มีความ
ซับซ้อนทำให้ผู้ฟังรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย  

1.2.2 ทำนองที่ 2 ให้อัตราจังหวะที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของบทเพลงมีความกระชับมากข้ึน  
1.2.3 ทำนองที่ 3 (Rubato) อัตราความเร็วไม่เคร่งครัดให้ความยืดหยุ่นตามแต่ผู้เล่นจะเห็นควร และมีการ

ใช้สัดส่วนโน้ต 3 พยางค์ เขบ็ต 3 ช้ัน และ 7 พยางค์  
1.2.4 ทำนองที่ 4 (Rubato) อัตราความเร็วไม่เคร่งครัดให้ความยืดหยุ่นตามแต่ผู้เล่นจะเห็นควร และมีการ

ใช้สัดส่วนโน้ตที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บทเพลงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
1.2.5 ทำนองที่ 5 A TEMPO อัตราความเร็วเท่าเดิม คือ ให้กลับไปใช้อัตราความเร็วเท่าเดิม หลังจากที่

เปลี่ยนอัตราความเร็วไปชั่วขณะ  
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ท่อนที่ 3 (Movement 3) Vivace อัตราเร็วมชีีวิตชีวา มจีังหวะความเร็วท่ี 130-169 bpm. และ ม ีTime  
Signature 3/4 ซึ่งในท่อนที่ 3 จะมีอารมณ์ที่สนุกสนานมากกว่าท่อนที่ 1 ทั้งในด้านความเร็วของจังหวะการเล่นเทคนิคและ
เครื่องหมายต่างๆ มีมากกว่าทั้งสองท่อนหรือสรุปแล้วคือ การนำเทคนิคและสัดส่วนโน้ตของทั้ง 2 ท่อน ก่อนหน้านี้มารวมกัน
ในท่อนที่ 3 
 

 
 

รูปที ่1 ตัวอย่างบทเพลง Trumpet Concerto in Eb Major ที่มา www.scribd.com  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2564 

 
1.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms บทเพลงนี้มีแนวทำนองช้าพอประมาณ ในบาง 

ท่อนมีการเพิ่มจังหวะให้บทเพลงนั้นมีอารมณ์ที่หลากหลาย ให้อารมณ์ที่มีความอบอุ่น บางท่วงทำนองของเพลงมีการยืด
จังหวะซึ่งจะทำให้เพลงมีอารมณ์ที่น่าหลงไหลคล้อยตามไปกับทำนองและมีการใช้สัดส่วนของโน้ตไม่ยากและซับซ้อนจนเกินไป 
โดยอธิบายได้ ดังนี ้

1.2.1 ทำนองที่ 1 (Slowly) ในส่วนทำนองที่หนึ่งนี้ให้อารมณ์ที่มีความอบอุ่นโดยใช้ตัวโน้ตที่ไม่มีความ
ซับซ้อนทำให้ผู้ฟังรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย  

1.2.2 ทำนองที่ 2 ให้อัตราจังหวะที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของบทเพลงมีความกระชับมากข้ึน  
1.2.3 ทำนองที่ 3 (Rubato) อัตราความเร็วไม่เคร่งครัดให้ความยืดหยุ่นตามแต่ผู้เล่นจะเห็นควร และมีการ

ใช้สัดส่วนโน้ต 3 พยางค์ เขบ็ต 3 ช้ัน และ 7 พยางค์  
1.2.4 ทำนองที่ 4 (Rubato) อัตราความเร็วไม่เคร่งครัดให้ความยืดหยุ่นตามแต่ผู้เล่นจะเห็นควร และมีการ

ใช้สัดส่วนโน้ตที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บทเพลงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
1.2.5 ทำนองที่ 5 A TEMPO อัตราความเร็วเท่าเดิม คือ ให้กลับไปใช้อัตราความเร็วเท่าเดิม หลังจากที่

เปลี่ยนอัตราความเร็วไปชั่วขณะ  
 

 
รูปที ่2 ตัวอย่างบทเพลง Believe Me If All Those Endearing Young Charms 

ที่มา: Carnaval trumpet 11 solos Cornet And piano Arranged by Donald Hunsberger 
 
2. ด้านเทคนิคและการพัฒนาการฝึกซ้อม 

2.1 Trumpet Concerto in Eb Major ผู้แสดงได้เน้นเทคนิคที่ผู้แสดงต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความ
ชำนาญมากข้ึน สรุปได้ดังนี้ คือ Staccato, Accent, Slur, Crescendo, Decrescendo และ Trill  

แนวทางในการฝึกซ้อมเครื่องหมาย Staccato หมายถึง การเล่นให้เสียงสั้นหรือเสียงขาด ฝึกโดยการเป่าเพื่อตัดเสียง
ให้สั้นไม่มีหางเสียง วิธีการฝึกผู้แสดงได้มกีารฝกึอย่างช้าๆ เริ่มจากใช้เสกล F Major เริ่มจากตัวดำ เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 
60 เมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน เริ่มจาก
ความเร็วของจังหวะ 60 และค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นตามลำ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 2 ช้ัน เริ่มจากความเร็ว 60 และเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ตามลำดับ โดยการเป่าให้เสียงสั้นและขาดจากกัน ผลที่ได้รับคือผู้แสดงจะใช้เครื่องหมาย Staccato ได้อย่างถูกต้อง
และทำให้เนื้อเสียงมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

แนวทางการฝึกซ้อมเครื่องหมาย Accent หมายถึง เครื่องหมายเน้นเสียง ฝึกโดยการใช้ลิ้นและลมในคราวเดียวกัน
เพื่อท่ีจะตัดเสียงให้มีหัวเสียงทีเ่น้น หนักแน่น ให้ความกระชับของตัวโน้ต วิธีการฝึกซ้อมผู้แสดงได้ฝึกอย่างช้าๆ เริ่มจากการฝึก
ในบันไดเสียง F Major เป่าเป็นตัวขาว เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ต่อไปเปลี่ยนจากตัวดำ เริ่มจาก
ความเร็วของจังหวะ 60 เมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 
เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ผลที่ได้รับคือผู้แสดงจะใช้เครื่องหมาย Accent ได้อย่างถูกต้อง
และทำให้หัวเสียงมีการเน้นเสียงและมีเนื้อเสียงทีม่ีความชัดมากขึ้น  

แนวทางในการฝึกซ้อมเครื่องหมาย Slur หมายถึง เครืองหมายเช่ือมเสียง ฝึกโดยการใช้ลมและริมฝีปากในการ
เปลี่ยนเสียงให้มีความต่อเนื่องของเสียงและตวัโน้ต วิธีการฝึกซ้อมผู้แสดงได้เริ่มจากการเป่าเสียงยาวๆ เพื่อให้เสียงน่ิงใช้เสียง C 
และเป่าเป็นขั้นคู่หรือ Arpeggio ทุกบันไดเสียงโดยไม่มีการบังคับลิ้น (Tonguing) โดยเริ่มเป่าจากตัวกลม ที่ความเร็วของ
จังหวะ 60 และเมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป่าเป็นตัวขาว เริ่มจากความเร็วของ
จังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ต่อไปเปลี่ยนจากตัวดำ เริ่มจากความเร็วของจัวหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไป
เปลี่ยนเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 2 ช้ัน เริ่มจาก
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ความเร็ว 60 และเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ผลที่ได้รับผู้แสดงจะเปลี่ยนเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง มีเนื้อเสียงที่
นุ่มนวล  

แนวทางในการฝึก Trill หมายถึง การพรมนิ้ว คือการเล่นโน้ต 2 ตัว สลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว วิธีการฝึกซ้อมผู้เล่น
ได้มีการบรรเลงเสียงโน้ตอะไรก็ได้ออกมาก่อนหนึ่งเสียงแล้วเป่าออกมาและกดนิ้วของโน้ตตัวต่อไปสลับไปมา และให้นึกเสียงท่ี
สูงกว่าเสมอเพื่อท่ีจะทำให้เสียงออกอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการเป่าเสียงยาวๆ แล้วกดนิ้วของโน้ตตัวต่อไปสลับไปมาช้าๆ โดย
เริ่มเป่าจากตัวกลม จากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆเพิ่มความเร็ว 
เป่าเป็นตัวขาว= 2 จังหวะ เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปเปลี่ยนจากตัวดำ เริ่มจากความเร็วของ
จังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 2 ช้ัน เริ่มจากความเร็ว 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผลที่ได้รับคือผู้แสดงมีความชำนาญในเทคนิคการ Trill 
ได้มีคุณภาพมากข้ึน  

แนวทางในการฝึกซ้อมเครื่องหมาย Crescendo หมายถึง ดังขึ้นทีละน้อย วิธีการฝึกซ้อมคือ ผู้แสดงได้ฝึกซ้อมโดย
การเป่าตัวกลม = 4 จังหวะ เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 เป่าจากเบาไปดังโดยเริ่มดังขึ้นที่จังหวะที่ 3 ของโน้ตตัวกลม ผล
จากการฝึกซ้อมผู้แสดงสามารถบรรเลงไล่ระดับจากการเป่าเสียงดังข้ึนทีละน้อย ได้อย่างแม่นยำมากข้ึน  

แนวทางในการฝึกซ้อม Decrescendo หมายถึง เบาลงทีละน้อย วิธีการฝึกซ้อมคือผู้เล่นได้ฝึกซ้อมโดยการเป่าตัว
กลม เริ่มจากการเป่าเสียงดังไปหาเบา โดยเริ่มเบาลงที่จังหวะที่ 3 ของโน้ตตัวกลม ผลจากการฝึกซ้อมผู้แสดงสามารถบรรเลง
ไล่ระดับจากการเป่าเบาลงทีละน้อยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น  

แนวทางการฝึกซ้อมการบรรเลงโน้ต 3 พยางค์ วิธีการฝึกซ้อมผู้แสดงได้มีการเป่าในบันไดเสียง Dm เป่าเป็นเขบ็ต 1 
ช้ัน 3 พยางค์ โดยเริ่มเป่าจากความเร็ว 60 จนถึงความเร็วของบทเพลง ผลที่ได้รับจากการฝึกซ้อมผู้แสดงได้มีการพัฒนาการ
เป่าบันไดเสียงได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น 

2.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms มีการใช้เทคนิค Slur และมีการการใช้โน้ต เขบ็ต 3 
ช้ันในรูปแบบของพยางค์ต่างๆ และ Chromatic Scale 

แนวทางการฝึกซ้อมเครื่องหมายต่างๆ ในบทเพลงนี้จะใช้หลักการฝึกซ้อมในรูปแบบเดียวกัน คือ จะฝึกซ้อมจากช้าๆ 
และเมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆ  เพิ่มความเร็วไปจนถึงอัตราจังหวะตามที่บทเพลงกำหนด เพื่อเก็บ
รายละเอียดต่างๆ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรรเลงขณะทำการแสดง 

 
รูปที ่3 ภาพถ่ายการแสดงเดีย่วทรัมเปต็ ศิลา ชูกวิโรจน์ เมื่อวันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
สถานท่ีจัดการแสดง อาคารดุรยิางคศาสตร์ ห้องจดัการแสดง ช้ัน 2 เวลาในการแสดง 17.00 น. 

(ที่มา: นายศิลา ชูกวิโรจน์) 
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ความเร็ว 60 และเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ผลที่ได้รับผู้แสดงจะเปลี่ยนเสียงได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง มีเนื้อเสียงที่
นุ่มนวล  

แนวทางในการฝึก Trill หมายถึง การพรมนิ้ว คือการเล่นโน้ต 2 ตัว สลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว วิธีการฝึกซ้อมผู้เล่น
ได้มีการบรรเลงเสียงโน้ตอะไรก็ได้ออกมาก่อนหนึ่งเสียงแล้วเป่าออกมาและกดนิ้วของโน้ตตัวต่อไปสลับไปมา และให้นึกเสียงท่ี
สูงกว่าเสมอเพือ่ท่ีจะทำให้เสียงออกอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการเป่าเสียงยาวๆ แล้วกดนิ้วของโน้ตตัวต่อไปสลับไปมาช้าๆ โดย
เริ่มเป่าจากตัวกลม จากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆเพิ่มความเร็ว 
เป่าเป็นตัวขาว= 2 จังหวะ เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปเปลี่ยนจากตัวดำ เริ่มจากความเร็วของ
จังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ต่อไปเปลี่ยนเป็นเขบ็ต 2 ช้ัน เริ่มจากความเร็ว 60 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผลที่ได้รับคือผู้แสดงมีความชำนาญในเทคนิคการ Trill 
ได้มีคุณภาพมากข้ึน  

แนวทางในการฝึกซ้อมเครื่องหมาย Crescendo หมายถึง ดังขึ้นทีละน้อย วิธีการฝึกซ้อมคือ ผู้แสดงได้ฝึกซ้อมโดย
การเป่าตัวกลม = 4 จังหวะ เริ่มจากความเร็วของจังหวะ 60 เป่าจากเบาไปดังโดยเริ่มดังขึ้นที่จังหวะที่ 3 ของโน้ตตัวกลม ผล
จากการฝึกซ้อมผู้แสดงสามารถบรรเลงไล่ระดับจากการเป่าเสียงดังข้ึนทีละน้อย ได้อย่างแม่นยำมากข้ึน  

แนวทางในการฝึกซ้อม Decrescendo หมายถึง เบาลงทีละน้อย วิธีการฝึกซ้อมคือผู้เล่นได้ฝึกซ้อมโดยการเป่าตัว
กลม เริ่มจากการเป่าเสียงดังไปหาเบา โดยเริ่มเบาลงที่จังหวะที่ 3 ของโน้ตตัวกลม ผลจากการฝึกซ้อมผู้แสดงสามารถบรรเลง
ไล่ระดับจากการเป่าเบาลงทีละน้อยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น  

แนวทางการฝึกซ้อมการบรรเลงโน้ต 3 พยางค์ วิธีการฝึกซ้อมผู้แสดงได้มีการเป่าในบันไดเสียง Dm เป่าเป็นเขบ็ต 1 
ช้ัน 3 พยางค์ โดยเริ่มเป่าจากความเร็ว 60 จนถึงความเร็วของบทเพลง ผลที่ได้รับจากการฝึกซ้อมผู้แสดงได้มีการพัฒนาการ
เป่าบันไดเสียงได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น 

2.2 Believe Me If All Those Endearing Young Charms มีการใช้เทคนิค Slur และมีการการใช้โน้ต เขบ็ต 3 
ช้ันในรูปแบบของพยางค์ต่างๆ และ Chromatic Scale 

แนวทางการฝึกซ้อมเครื่องหมายต่างๆ ในบทเพลงนี้จะใช้หลักการฝึกซ้อมในรูปแบบเดียวกัน คือ จะฝึกซ้อมจากช้าๆ 
และเมื่อเกิดความชำนาญในการบรรเลงจึงค่อยๆ  เพิ่มความเร็วไปจนถึงอัตราจังหวะตามที่บทเพลงกำหนด เพื่อเก็บ
รายละเอียดต่างๆ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรรเลงขณะทำการแสดง 

 
รูปที ่3 ภาพถ่ายการแสดงเดีย่วทรัมเปต็ ศิลา ชูกวิโรจน์ เมื่อวันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
สถานท่ีจัดการแสดง อาคารดุรยิางคศาสตร์ ห้องจดัการแสดง ช้ัน 2 เวลาในการแสดง 17.00 น. 

(ที่มา: นายศิลา ชูกวิโรจน์) 

 
รูปที ่4 ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมชมการแสดง เมื่อวันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 

สถานท่ีจัดการแสดง อาคารดุรยิางคศาสตร์ ห้องจดัการแสดง ช้ัน 2 เวลาในการแสดง 17.00 น. 
(ที่มา: นายศิลา ชูกวิโรจน์) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสรุปได้ว่าการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตนั้น ผู้แสดงควรมีการศึกษาข้อมูลของบทเพลง เช่น ประวัติ การ
ตีความอารมณ์ของบทเพลง รวมถึงการฝึกซ้อมด้านเครื่องหมายต่างๆ จากบทเพลง เพราะจะทำให้ผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงอารมณ์ของบทเพลงและสามารถบรรเลงเครื่องหมายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความชำนาญ 
จนสามารถทำการแสดงได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้กอ่นทำการแสดงผู้แสดงต้องมีการเตรียมตัวด้านร่างกายและกระบวนการต่างๆ 
ก่อนขึ้นเวทีล่วงหน้า 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ที่ให้คำปรึกษาด้านการแสดง การฝึกซ้อม และสนับสนุนให้

ความรู้ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อนำมาปรับใช้ในดุริยนิพนธ์และการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของผู้วิจัย ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการบรรเลง การแสดง และการสร้างประสบการณ์ของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก รวมถึงนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังฝึกฝนและหาแนวทางการฝึกซ้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักทรัมเป็ตที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
กัญญารตัน์ อู่ไพบูรณ์. (2560). ทรัมเปต็ การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
ณัชชา โสคตยิานุรักษ์. (2547). พจนานุกรมศัพท์ดรุิยางคศลิป์. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแ์หง่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1586

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในการจัดทําฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชน

จากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

อมรชัย ใจซื่อกุล1* ปยะธิดา กุศลรตัน2 และไกรศรี เตนปกษี3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีม 2) เพ่ือศึกษาผลการเรยีนรูจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียนการสอน  เรื่อง ฐานขอมูล

ดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3) เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรยีนการสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรเปาหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 

2 จํานวน 20 คน ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั ้นสูง ซึ ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียน

การสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชา

การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอน 

โดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ไดฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 4.73 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการ

เรียนรูจากการบูรณาการการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาคะแนนกอน

เรียนเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 7.05 คิดเปนรอยละ 70.50 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอน

ดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.49 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึง

พอใจมากที่สุด แสดงถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน

ปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฐานขอมูลมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ฐานขอมูล, สมุนไพร, การบูรณาการการเรียนการสอน 

__________________________ 
1อาจารย, หลักสูตรคอมพวิเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
2ผศ.ดร., หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
3นักวิชาการ, งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
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2 จํานวน 20 คน ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั ้นสูง ซึ ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
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การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอน 

โดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ไดฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 4.73 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการ

เรียนรูจากการบูรณาการการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาคะแนนกอน

เรียนเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 7.05 คิดเปนรอยละ 70.50 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอน

ดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.49 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึง

พอใจมากที่สุด แสดงถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน

ปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฐานขอมูลมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ฐานขอมูล, สมุนไพร, การบูรณาการการเรียนการสอน 
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The integration of teaching and research in creating botanical database and plant 

utilization in PhuRokFa Forest, PakChong, Nakhonratchasima. 

Amornchai Chaisuekul1* Piyathida Kusolrat2 and Krisri Tenpaksri3 

 

Abstract 

The major proposes of this research study were 1 ) to develop the local botanic in Phurokfa 

Pakchong Nakhonratchasima database 2) to study the achievement for the integrated learning on advanced 

programming with database of the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database for 

Computer Education Nakhonratchasima Rajabhat University student. 3)  to investigate the satisfaction from 

integrated learning by using local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database. The target 

population were Computer Education Nakhonratchasima Rajabhat University students 20 students who 

enroll in subject of Advanced Computer Programming by purposive sampling method. This research uses 

the following tools 1) The achievement test for the integrated learning by using local botanic in Phurokfa 

database 2) The user satisfaction for the integrated learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong 

Nakhonratchasima database. The statistics use in the research were mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.). 

 The results of the research were 1) the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima 

database effective was 4.73 evaluate by 3 specialist  2) the achievement after experiment of the integrated 

learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database score was 7.05 as 70.50 

percent higher before experiment score at 3.15 as 31.50 percent with the . 0 5  significant level 2) the 

satisfaction of integrated learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima 

database is at high level ( x̄ =  4. 4 9) . The result mean the integrated learning by using the local botanic in 

Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database help to understand content effectively. 

Keywords: Database, Botanic, Integrated Learning 
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บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนควรไดรับการ

สนับสนุนใหเกิดทักษะการคิดขั้นสูง เชน การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาการคิดแบบมีวิจารณญาณดังนั้น ผูสอนจึงมี

บทบาทสําคัญในการหาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงดวย 

เหตุนี้แนวทางการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เขาดวยกัน รวมไปถึงการบูรณาการการเรียนทั้งใน

และนอกหองเรียน และควรมีการจัดการเรียนรูหลากหลาย รูปแบบมากกวาการใชเพียงรปูแบบใดรูปแบบหนึ่ง [1] แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ซึ่งไดให

ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยและในมาตรา 24 (4) ที่ระบุวาการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระ

ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา 

[2] 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของหลายวิชาเขาไวดวยกันอยางมีความหมาย เปนลักษณะที่

สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) การเรียนรูแบบบูรณาการเปนหนึ่งในรูปแบบของการ

เรียนรูท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของผูเรยีน นําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้น สงเสริม

ใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถนําองคความรูตาง ๆ  ผลิตเปนผลงานหรือนวัตกรรมใหม ๆ ไดอยางสรางสรรค [3] 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธของเนื้อหาแตละ

วิชา และสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาที่ มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีความหมาย 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงจัดเปนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ตองตดิตอกับระบบฐานขอมูล ซึ่ง

จากตัวอยางในหองเรียนอาจทําใหผูเรียนขาดความเขาใจถึงการนําไปใชงานจริง การบูรณาการระบบฐานขอมูลที่มีการใชงาน

จริงเขากับการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในการออกแบบฐานขอมูลที่ชวยแกปญหาในชีวิต

จริง รวมถึงการทดลองวิเคราะหและตีความขอมูล ซึ่งมีการบูรณาการไดหลายรูปแบบ  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยของผูวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปา

ทุงรกฟา นําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ แลวนํามาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกในรายวิชา

เพ่ือศกึษาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไดรบัการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื ่อศึกษาผลการเรียนรู จากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียนการสอน เรื ่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3.  เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรียนการสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนควรไดรับการ

สนับสนุนใหเกิดทักษะการคิดขั้นสูง เชน การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาการคิดแบบมีวิจารณญาณดังนั้น ผูสอนจึงมี

บทบาทสําคัญในการหาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงดวย 

เหตุนี้แนวทางการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เขาดวยกัน รวมไปถึงการบูรณาการการเรียนทั้งใน

และนอกหองเรียน และควรมีการจัดการเรียนรูหลากหลาย รูปแบบมากกวาการใชเพียงรปูแบบใดรูปแบบหนึ่ง [1] แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ซึ่งไดให

ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยและในมาตรา 24 (4) ที่ระบุวาการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระ

ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา 

[2] 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของหลายวิชาเขาไวดวยกันอยางมีความหมาย เปนลักษณะที่

สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) การเรียนรูแบบบูรณาการเปนหนึ่งในรูปแบบของการ

เรียนรูท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของผูเรยีน นําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้น สงเสริม

ใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถนําองคความรูตาง ๆ  ผลิตเปนผลงานหรือนวัตกรรมใหม ๆ ไดอยางสรางสรรค [3] 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธของเนื้อหาแตละ

วิชา และสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาที่ มีความสัมพันธกันเขาไวดวยกันอยางมีความหมาย 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงจัดเปนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ตองตดิตอกับระบบฐานขอมูล ซึ่ง

จากตัวอยางในหองเรียนอาจทําใหผูเรียนขาดความเขาใจถึงการนําไปใชงานจริง การบูรณาการระบบฐานขอมูลที่มีการใชงาน

จริงเขากับการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในการออกแบบฐานขอมูลที่ชวยแกปญหาในชีวิต

จริง รวมถึงการทดลองวิเคราะหและตีความขอมูล ซึ่งมีการบูรณาการไดหลายรูปแบบ  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยของผูวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปา

ทุงรกฟา นําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ แลวนํามาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกในรายวิชา

เพ่ือศกึษาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไดรบัการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื ่อศึกษาผลการเรียนรู จากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียนการสอน เรื ่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3.  เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรียนการสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 

1. สํารวจพื้นที่ในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสมุนไพร โดยมีรายละเอียด 

ของสมุนไพรที่ตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลคือภาพถาย, องคความรูพื้นฐานของพืชสมุนไพร, ชื่อวงศ, ชื่อวิทยาศาสตร, ชื่อ

สามัญ, ชื่อพื้นเมือง, ลักษณะทางพฤกษศาสตรการขยายพันธุนิเวศวิทยา, การใชประโยชนทางอาหารและยา โดยเก็บรวบรวม

จากปาภูรกฟา และสัมภาษณประชากรทองถิ่นที่มคีวามคุนเคยกับปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมาจําแนกออกเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการสรางฐานขอมูล โดยปรับใหขอมูลมี 

รูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา โดยใช MySQL  

เปนฐานขอมูล  

4. ดําเนินการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อเพ่ิมความสะดวกใหกับผูใชงาน โดยพัฒนาเปนรูปแบบเว็บไซต ที่สรางขึ้น 

ดวยภาษา HTML รวมกับภาษา PHP และ JavaScript ซึ่งผูใชงานสามารถคนหาไดทั้งแบบงายและแบบซับซอนตามความ

ตองการ 

5. นําเสนอแกผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน 

ฐานขอมูล และปรับปรุงตามคําแนะนํา 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนรู โดยการบูรณาการเรียนการสอน เรื ่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปาหมาย คือนักศึกษา หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปที่ 2 จํานวน 20 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยมอบหมายใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทีผ่านการตรวจสอบจาก 

ผูเช่ียวชาญ กอนเรียนรูระบบฐานขอมูลเรื่องความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา 

2. มอบหมายใหนักศึกษาเรียนรูจากฐานขอมูลจริง เรื่องความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา 
3. มอบหมายใหนักศึกษามีสวนรวมในการเพ่ิมเติมแกไขขอมูลในฐานขอมูลเรื่องความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน 

ปาภูรกฟา เรื่องความหลากในเน้ือหาเก่ียวกับระบบฐานขอมูลของรายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูงการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวัดผลกอนเรยีนกับกลุมทดลอง 
4. เมื่อสอนจบบทเรียนโดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา แลวทําการทดสอบหลัง 

เรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 วัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที ่มีตอการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอนเรื ่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยผูวิจัยใหนักศึกษากลุมเปาหมาย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา ชั ้นปที ่ 2 จํานวน 20 คนเปนผูประเมินความพึงพอใจตอการเรียนในรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนดวย
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ฐานขอมลูดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา ภายหลังจากการเรียน โดยนําผลการใหคะแนน หาคาเฉลี่ยและ

คาความเบีย่งเบนมาตรฐานแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยแปลความหมายดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจ 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสมีา 

หลังจากผูวิจัยทําการสํารวจและเก็บขอมูลพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปาก 

ชอง จังหวัดนครราชสีมา เรยีบรอยแลว นําขอมูลที่รวบรวมไดสรางเปนฐานขอมูลโดยจําแนกขอมูลออกเปนรูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับการสรางฐานขอมูล โดยปรับใหขอมูลมีรูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) โดยใช MySQL เปน

ฐานขอมูล ดําเนินการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชงาน โดยพัฒนาเปนรูปแบบเว็บไซต ที่สรางขึ้นดวย

ภาษา HTML รวมกับภาษา PHP และ JavaScript 

 
                 ภาพที่ 1 สวนติดตอผูใชงานสําหรับฐานขอมลู 

โดยนําเสนอแกผูเชี่ยวชาญเพ่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชแบบประเมินคณุภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

ฐานขอมูลและเทคโนโลยีการศึกษาไดผลดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 

รายการประเมนิ 𝑿𝑿 S.D. คุณภาพ 

ความสะดวกในการสบืคน 4.67 0.57 ดีมาก 

การจัดหมวดหมูขอมลู 4.67 0.57 ดีมาก 

รูปแบบการนําเสนอ 5.00 0 ดีมาก 

การใชสี 5.00 0 ดีมาก 

โครงสรางเวบ็ไซต 4.33 0.57 ดี 

ความปลอดภัยของฐานขอมูล 4.33 0.57 ดี 
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ฐานขอมลูดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา ภายหลังจากการเรียน โดยนําผลการใหคะแนน หาคาเฉลี่ยและ

คาความเบีย่งเบนมาตรฐานแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยแปลความหมายดังตอไปนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจ 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสมีา 

หลังจากผูวิจัยทําการสํารวจและเก็บขอมูลพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปาก 

ชอง จังหวัดนครราชสีมา เรยีบรอยแลว นําขอมูลที่รวบรวมไดสรางเปนฐานขอมูลโดยจําแนกขอมูลออกเปนรูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับการสรางฐานขอมูล โดยปรับใหขอมูลมีรูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) โดยใช MySQL เปน

ฐานขอมูล ดําเนินการพัฒนาสวนติดตอผูใชเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชงาน โดยพัฒนาเปนรูปแบบเว็บไซต ที่สรางขึ้นดวย

ภาษา HTML รวมกับภาษา PHP และ JavaScript 

 
                 ภาพที่ 1 สวนติดตอผูใชงานสําหรับฐานขอมลู 

โดยนําเสนอแกผูเชี่ยวชาญเพ่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชแบบประเมินคณุภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

ฐานขอมูลและเทคโนโลยีการศึกษาไดผลดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 

รายการประเมนิ 𝑿𝑿 S.D. คุณภาพ 

ความสะดวกในการสบืคน 4.67 0.57 ดีมาก 

การจัดหมวดหมูขอมลู 4.67 0.57 ดีมาก 

รูปแบบการนําเสนอ 5.00 0 ดีมาก 

การใชสี 5.00 0 ดีมาก 

โครงสรางเวบ็ไซต 4.33 0.57 ดี 

ความปลอดภัยของฐานขอมูล 4.33 0.57 ดี 

รายการประเมิน 𝑿𝑿 S.D. คุณภาพ 

การตอบสนองของเว็บไซต 5.00 0 ดีมาก 

การออกแบบฐานขอมูล 5.00 0 ดีมาก 

การใชทรพัยากรของเว็บไซต 5.00 0 ดีมาก 

ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช 4.33 0.57 ดี 

รวม 4.73 0.56 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชนจากพืชในปาภู จากผูเชี่ยวชาญ

ดานฐานขอมูล มีคะแนนเทากับ 4.73 มีคุณภาพโดยรวมอยู ในระดับดีมาก (𝑋𝑋 = 4.73, S.D. = 0.56) แสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพของฐานขอมูลสามารถนําไปใชงานไดจริง 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียนการสอน เรื ่อง ฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงของ

นักศกึษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูโดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของ 

พืชสมุนไพรในปาภูรกฟา  

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือศึกษาผลการเรียนรูโดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืช 

สมุนไพรในปาภูรกฟา มอบหมายใหนักศึกษากลุมเปาหมาย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 2 

จํานวน 20 คนทําการทดสอบกอนเรียน จากนั้นมอบหมายใหเรียนรู ระบบฐานขอมูล แลวทําการทดสอบหลังเรียน ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชดุเดิมอีกครั้ง ไดผลดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน

ปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการ

วิเคราะห 

จํานวนเปาหมาย 

(คน) 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ย 

Percent 

(%) 
S.D. t df Sig 

ทดสอบกอน

เรียน 
20 10 3.15 31.50 1.50 

1.72 19 0.00 
ทดสอบหลัง

เรียน 
20 10 7.05 70.50 2.16 

 

จากตารางที่ 2 พบวา คาคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 7.05 คิดเปน

รอยละ 70.50 เมื่อนํามาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา เมื่อนํา

การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง ดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภู

รกฟา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาการเขียนโปรแกรมข้ันสูง สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
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ขั้นตอนที่ 3 วัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การประเมินผลความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืช

สมุนไพรในปาภูรกฟา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปที่ 2 จํานวน 20 คนไดผลดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบูรณาการการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลาย

ของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

รายการประเมิน 𝑿𝑿 S.D. ความพึงพอใจ 

กิจกรรมมีความสอดคลองกับเน้ือหาที่เรียน 4.55 0.50 มากที่สุด 

การรวมกิจกรรมสงเสริมใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน 4.35 0.48 มาก 

สามารถนําความรูที่ไดไปปรบัใชในงานมากขึ้น 4.56 0.50 มากที่สุด 

ไดรบัความรูนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 4.53 0.50 มากที่สุด 

ไดรบัประสบการณจากฐานขอมูลที่ใชจริง 4.68 0.47 มากที่สุด 

ชวยใหเขาใจถึงข้ันตอนการสรางฐานขอมูล 4.38 0.49 มาก 

สงเสริมทักษะในการรวมงานกับผูอ่ืน 4.56 0.50 มากที่สุด 

เขาใจหลักการในการบริหารจัดการฐานขอมูล 4.38 0.49 มาก 

สงเสริมการแกปญหา 4.53 0.50 มากที่สุด 

แบบทดสอบวัดผลมีความเหมาะสม 4.35 0.48 มาก 

รวม 4.49 0.49 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา คาคะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดาน

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับมาก แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ

การบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยมีความพึงพอใจในดานการ

ไดรับประสบการณจากฐานขอมูลที่มีการใชงานจริงมากที่สุด (4.68) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยไดดงันี้ 

1. การพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟามีประสิทธิภาพ 4.73 โดยผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แสดงถึงฐานขอมูลประสิทธิภาพในการใชงานไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย อารยพิทยา [4] 

ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลพืชสมุนไพรกรณีศึกษามหมวิทยาลัยแมโจ ที่มีประสิทธิภาพของฐานขอมูล

จากการประเมินของผูเช่ียวชาญเฉลี่ย 3.75 และมีผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลเฉลี่ย 3.81 ซึ่งเปนงานที่มีความ

ซับซอนมากกวางานของผูวิจัยในดานของการใชงาน 

2. ผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของ

พืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีผลคาคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรยีนมีคาเฉลี่ย 7.05 

คิดเปนรอยละ 70.50 เมื ่อนํามาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
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ขั้นตอนที่ 3 วัดความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดานความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การประเมินผลความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืช

สมุนไพรในปาภูรกฟา ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปที่ 2 จํานวน 20 คนไดผลดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบูรณาการการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลาย

ของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

รายการประเมิน 𝑿𝑿 S.D. ความพึงพอใจ 

กิจกรรมมีความสอดคลองกับเน้ือหาที่เรียน 4.55 0.50 มากที่สุด 

การรวมกิจกรรมสงเสริมใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน 4.35 0.48 มาก 

สามารถนําความรูที่ไดไปปรบัใชในงานมากขึ้น 4.56 0.50 มากที่สุด 

ไดรบัความรูนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 4.53 0.50 มากที่สุด 

ไดรบัประสบการณจากฐานขอมูลที่ใชจริง 4.68 0.47 มากที่สุด 

ชวยใหเขาใจถึงข้ันตอนการสรางฐานขอมูล 4.38 0.49 มาก 

สงเสริมทักษะในการรวมงานกับผูอ่ืน 4.56 0.50 มากที่สุด 

เขาใจหลักการในการบริหารจัดการฐานขอมูล 4.38 0.49 มาก 

สงเสริมการแกปญหา 4.53 0.50 มากที่สุด 

แบบทดสอบวัดผลมีความเหมาะสม 4.35 0.48 มาก 

รวม 4.49 0.49 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา คาคะแนนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดาน

ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับมาก แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ

การบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยมีความพึงพอใจในดานการ

ไดรับประสบการณจากฐานขอมูลที่มีการใชงานจริงมากที่สุด (4.68) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยไดดงันี้ 

1. การพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟามีประสิทธิภาพ 4.73 โดยผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แสดงถึงฐานขอมูลประสิทธิภาพในการใชงานไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย อารยพิทยา [4] 

ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลพืชสมุนไพรกรณีศึกษามหมวิทยาลัยแมโจ ที่มีประสิทธิภาพของฐานขอมูล

จากการประเมินของผูเช่ียวชาญเฉลี่ย 3.75 และมีผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลเฉลี่ย 3.81 ซึ่งเปนงานที่มีความ

ซับซอนมากกวางานของผูวิจัยในดานของการใชงาน 

2. ผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของ

พืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีผลคาคะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรยีนมีคาเฉลี่ย 7.05 

คิดเปนรอยละ 70.50 เมื ่อนํามาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เฟาซาน สุวรรณมงคล [5] ที่ไดบูรณาการการเรียนการสอนโดยสอนเสริมดวยเว็บไซต W3school ที่

มีผลคะแนนหลังเรียน 8.27 สูงกวากอนเรียน 4.47 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนการบูรณาการการเรียนการ

สอนในเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูลจากเนื้อหาในเว็บไซต 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน 

 
จิรศักด์ิ  เมืองจันทร์1* ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์2 และวัชรากร  ทองช่วย3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยประเด็นที่ศึกษา  1) เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ                
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำนวน 37 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent 
sample  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.15/71.89 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที ่ตั ้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน                       
วิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อน เรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม            
และเศษส่วน นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ( 4.52,x . . 0.74S D  ) 

 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชุดฝึกทักษะ  ความพึงพอใจ 
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A Study of Mathematical Learning Achievement of Mathayomsuksa 1 Students  
On Decimals and Fractions with decimal and fraction practice set 

 
Jirasak Muangjan1* Songwit Rittikun2 and Watcharakorn  Thongchuay3 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study mathematics learning achievement. The issues studied 
1 )  to determine the effectiveness of the Decimals and Fractions skill set, 2 )  to compare the mathematics 
learning achievement of students before and after using the Decimals and Fractions skill set and 3) to study 
the satisfaction of students at to the skill set on decimals and fractions. The sample group used in this 
research was 37 Mathayomsuksa 1 students in Nakhon Si Thammarat. The statistics used in the data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The results of the research 
showed that 1) Developing a skill set on decimals and fractions, the efficiency of Mathayomsuksa 1 students 
created by the researcher was 79.15/71.89 which was higher than the standard 70/70 set. 2) Mathematics 
learning achievement after using the Decimal and Fraction skill set. of Mathayomsuksa 1  students was 
significantly higher than before at the .01 level. 3) The satisfaction of Mathayomsuksa 1 students on Decimals 
and Fractions skill set. The students were satisfied with the skill set on decimals and fractions.                         
Of the students in Mathayomsuksa 1 , the overall picture in 3  aspects is at a very good level                                               
( 4.52, . . 0.74x S D ).   

 
Keywords : Mathematics Learning Achievement, skill development package, satisfaction 
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บทนำ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56)  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่
หลายประการ อาทิ ครูจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งในด้านหลักสูตร เนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้            
สื่อการสอน การสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เจตคติที่ดีต่อความเป็นครู (จิราภรณ์  แน่นอุดร, 
2559) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการและผลจากการสอบเก็บคะแนนรายหน่วยของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 หน่วยการเรียนรู ้ที ่ 4 เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า  เนื ้อหา                     
ในเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสับสนและทำคะแนนได้น้อย ซึ่งเนื้อหานี้มีส่วนสำคัญในการเรียนรู้เนื้อหา
สาระคณิตศาสตร์อื่น ๆ ต่อไป และนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 50  เน่ืองจากนักเรียนไม่เข้าใจ
เน้ือหาในบทเรียน ไม่ได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย และครูยังมีสื่อการสอนที่ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมเน้ือหา ผนวกกับเวลา                   
ที่จำกัด จึงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีคะแนน
ต่ำกว่าร้อยละ 50 และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประเทศไทยได้มีการบังคับ
ใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ให้มีการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร้านอาหาร รวมไปถึงสถานศึกษา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดและมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา หน่ึงในนโยบายเร่งด่วน 
คือ ความปลอดภัยของผู้เรียนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือ
กระบวนการที่จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ (ปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์, 2564) 

ชุดฝึกทักษะเป็นสื ่อชนิดหนึ ่งท ี ่จะทำให้น ักเร ียนได้ฝ ึกฝน ใช้ความคิดเช ิงคณิตศาสตร์ที ่ได้จากตัวอย ่าง                            
ฝึกการแก้ปัญหาในตัวอย่าง โดยการฝึกมาก ๆ และสม่ำเสมอของนักเรียน จะทำให้นักเรียนเข้าใจวิธีการคิดคำนวณ และ
ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากน้ีชุดฝึกทักษะสามารถช่วยให้นักเรียนทราบว่า เขาต้องทำแบบฝึกหัดในชุดฝึกไปเพ่ือ
อะไร แบบฝึกหัดมีคุณค่าอย่างไร ดังนั ้นชุดฝึกทักษะจึงเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด              
ความเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และช่วยให้ครูดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที 
ทราบข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระงานของครูได้มาก ช่วยให้นักเรีย นได้ฝึกฝน
ทักษะได้เต็มที่ สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และได้ทุก ๆ สถานที่และยังเป็นเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล
การเรียนได้อีกทางหน่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสินี พงษ์อารีย์ (2557) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคงทนการเรียนรู้หลังเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะผ่านไปสองสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดฝึกท ักษะ                        
มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยศึกษาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกทักษะตามเกณฑ์ 70/70  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างไร อันจะเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงข้ึน
ตามเป้าหมายของโรงเรียน  
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บทนำ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56)  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่
หลายประการ อาทิ ครูจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งในด้านหลักสูตร เนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้            
สื่อการสอน การสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เจตคติที่ดีต่อความเป็นครู (จิราภรณ์  แน่นอุดร, 
2559) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการและผลจากการสอบเก็บคะแนนรายหน่วยของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 หน่วยการเรียนรู ้ที ่ 4 เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า  เนื ้อหา                     
ในเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสับสนและทำคะแนนได้น้อย ซึ่งเนื้อหานี้มีส่วนสำคัญในการเรียนรู้เนื้อหา
สาระคณิตศาสตร์อื่น ๆ ต่อไป และนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ ร้อยละ 50  เน่ืองจากนักเรียนไม่เข้าใจ
เน้ือหาในบทเรียน ไม่ได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย และครูยังมีสื่อการสอนที่ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุมเน้ือหา ผนวกกับเวลา                   
ที่จำกัด จึงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีคะแนน
ต่ำกว่าร้อยละ 50 และจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประเทศไทยได้มีการบังคับ
ใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ให้มีการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ร้านอาหาร รวมไปถึงสถานศึกษา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดและมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา หน่ึงในนโยบายเร่งด่วน 
คือ ความปลอดภัยของผู้เรียนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือ
กระบวนการที่จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ (ปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์, 2564) 

ชุดฝึกทักษะเป็นสื ่อชนิดหนึ ่งท ี ่จะทำให้น ักเร ียนได้ฝ ึกฝน ใช้ความคิดเช ิงคณิตศาสตร์ที ่ได้จากตัวอย ่าง                            
ฝึกการแก้ปัญหาในตัวอย่าง โดยการฝึกมาก ๆ และสม่ำเสมอของนักเรียน จะทำให้นักเรียนเข้าใจวิธีการคิดคำนวณ และ
ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากน้ีชุดฝึกทักษะสามารถช่วยให้นักเรียนทราบว่า เขาต้องทำแบบฝึกหัดในชุดฝึกไปเพ่ือ
อะไร แบบฝึกหัดมีคุณค่าอย่างไร ดังนั ้นชุดฝึกทักษะจึงเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด              
ความเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และช่วยให้ครูดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที 
ทราบข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน และเป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระงานของครูได้มาก ช่วยให้นักเรีย นได้ฝึกฝน
ทักษะได้เต็มที่ สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และได้ทุก ๆ สถานที่และยังเป็นเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล
การเรียนได้อีกทางหน่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาสินี พงษ์อารีย์ (2557) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคงทนการเรียนรู้หลังเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะผ่านไปสองสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดฝึกท ักษะ                        
มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยศึกษาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกทักษะตามเกณฑ์ 70/70  ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างไร อันจะเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงข้ึน
ตามเป้าหมายของโรงเรียน  
 

วิธกีารวิจัย 

 ในการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 เรื ่อง ทศนิยม                      
และเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน ผู้วิจัยได้ดำเนินการต่อไปน้ี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 
17 คาบ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ดูความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรม การวัดและการประเมินผล และปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ สามารถนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 

2) ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน หน่วยการเรียนรู ้ที ่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 15 ชุดฝึก                   
โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ดูความสอดคล้อง ตามจุดประสงค์ เน้ือหา และปรับแก้ตามคำแนะนำของ
ผู ้เช ี ่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้ก ับนักเร ียนจำนวน 76 คน ที ่ไม่ใช ่กลุ ่มตัวอย่าง แล้วนำเนื ้อหามาปรับปรุงแก้ไข
(https://drive.google.com/drive/folders/1e_mIdIIo0xpUOQ1-TBiQ5Or1bpGBdFHO?usp=sharing) 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน   
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาและความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ แล้วได้นำไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
76 คน ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.59 – 0.78 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.81 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ประกอบด้วย                 
ข้อคำถาม 3 ด้าน จำนวน 8 ข้อ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือดูความสอดคล้องของประเด็นคำถาม
กับตัวชี้วัด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ทดสอบก่อนเร ียน (pretest) โดยให้นักเร ียนกลุ ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน                          
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้แบบทดสอบเพ่ือเก็บเป็นคะแนนก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ  

2) ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดฝึกทักษะในแต่ละครั้งสามารถยืดหยุ่นเวลาในการเก็บข้อมูลได้
ตามความเหมาะสม 

3) ทดสอบหลังเร ียน (posttest) โดยให้นักเร ียนกลุ ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน                     
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้แบบทดสอบเพ่ือเก็บไว้เป็นคะแนนหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ 
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4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา             
ปีที ่ 1 โดยให้นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน                   
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน

และหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย
ใช้ t-test แบบ dependent sample 

2) หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ            
ตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) โดยใช้ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

3) การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ            
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งนี้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม                     

และเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน มีผลการวิจัย ดังน้ี  
1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน พบว่า คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละชุดฝึกทักษะทั้งหมด 15 ชุดฝึก 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (E1) มีค่าเฉลี่ย 79.15 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจาก                   
การเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (E2)  มีค่าเฉลี่ย 71.89  ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ 
เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีค่าเป็น 79.15/71.89 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั ้งไว้  แสดงว่าชุดฝึกทักษะ                         
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1  
 

 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน                        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม 
SPSS มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ  9.05  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.68 ด้วยค่าทดสอบทางสถิติแบบ Paired 
Sample T-test  ค่า  t  เท่ากับ 9.377  แสดงว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ                 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 5.63 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2  

 
 

หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ E1 E2 
ทศนิยมและเศษส่วน 79.15 71.89 
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4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา             
ปีที ่ 1 โดยให้นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน                   
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อน

และหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย
ใช้ t-test แบบ dependent sample 

2) หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ            
ตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) โดยใช้ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

3) การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ            
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งนี้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม                     

และเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน มีผลการวิจัย ดังน้ี  
1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน พบว่า คะแนนจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละชุดฝึกทักษะทั้งหมด 15 ชุดฝึก 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (E1) มีค่าเฉลี่ย 79.15 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจาก                   
การเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน (E2)  มีค่าเฉลี่ย 71.89  ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ 
เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีค่าเป็น 79.15/71.89 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั ้งไว้  แสดงว่าชุดฝึกทักษะ                         
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1  
 

 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (E1/E2) ของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน                        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม 
SPSS มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ  9.05  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.68 ด้วยค่าทดสอบทางสถิติแบบ Paired 
Sample T-test  ค่า  t  เท่ากับ 9.377  แสดงว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ                 
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 5.63 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2  

 
 

หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ E1 E2 
ทศนิยมและเศษส่วน 79.15 71.89 

 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 

ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชช้ดุฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  
 

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ( 4.52, . . 0.74x S D )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเน้ือหา อยู่ในระดับ
ดีมาก ( 4.53, . . 0.86x S D ) ด้านการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดี ( 4.50, . . 0.80x S D ) และด้านประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
ชุดฝึกทักษะ อยู ่ในระดับดีมาก ( 4.52, . . 0.74x S D ) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะใน                  
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน  ดังตารางที่ 3 

รายการประเมินด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเน้ือหา 
1.1 ชุดฝึกทักษะมีการเรียงลำดับเวลาและสอดคล้องกับเน้ือหาตามท่ี 
     จัดการเรียนการสอน 

4.53 
4.49 

 

0.68 
0.72 

ดีมาก 
ดี 

1.2 จำนวนชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่จัดการเรียนการสอน 4.57 0.64 ดีมาก 
2. ด้านการผลิตสื่อ 
2.1 ชุดฝึกทักษะมีสีสันน่าสนใจ ดึงดูดให้ทำ 

4.50 
4.59 

0.80 
0.72 

ดี 
ดีมาก 

2.2 ขนาดตัวอักษรพอดี ง่ายต่อการอ่าน 
2.3 มีพ้ืนที่ให้แสดงแนวคิดหรือวิธีทำเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนข้อที่ได้ทำ 

4.46 
4.43 

0.81 
0.89 

ดี 
ดี 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากชุดฝึกทักษะ 
3.1 ชุดฝึกทักษะมีความสะดวกต่อการทำ 

4.54 
4.49 

0.74 
0.79 

ดีมาก 
ดี 

3.2 หลังจากทำชุดฝึกทักษะ ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่อง ทศนิยมและ 
     เศษส่วน 

4.51 0.79 ดีมาก 

3.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของชุดฝึกทักษะ 4.62 0.63 ดีมาก 

รวม 4.52 0.74 ดีมาก 
 

ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 

การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 
จำนวน 

(N) 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 
Sig. (2-
tailed) 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 37 20 9.05 1.598 
9.377** .000 

หลังการจัดการเรียนรู้ 37 20 14.68 4.276 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 เรื ่อง ทศนิยม                     

และเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน  สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี   
1) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 1  ที่ผู ้วิจัยสร้าง ข้ึน                        

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.15/71.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ นักเรียนได้คะแนนเฉลี ่ยจากการฝึกทักษะ
ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.15 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น                 
ร้อยละ 71.89 แสดงว่าชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 
ที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจากการที่ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกทักษะที่เหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของนักเรียน เน้ือหาที่
นำมาใช้ในชุดฝึกไม่ยากจนเกินความสามารถของเด็ก และชุดฝึกทักษะสามารถใช้ฝึกและนำมาวัดผลตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ 
และมีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภานันท์ ชาทอง (2551) ที่กล่าวว่าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเพื ่อให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมข้ึน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกน้ันจะครอบคลุมเน้ือหาที่เรียน
ไปแล้ว ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้น และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ แน่นอุดร (2559) ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.11/83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้ของจอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นเด็ก                     
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Child Center) การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing) เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ผ่าน
เรื่องใดก็ทำการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้ทันท่วงที 

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้ชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 9.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 14.68 ซึ่งเป็นผลมาจากชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ช่วยให้            
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพราะชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับวัยและระดับสติปัญญาของนักเรียน 
มีแบบฝึกหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีสีสัน สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน มีความสะดวกต่อการทำ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ                 
มีความเข้าในเน้ือหาน้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ตะวัน ทองสรรค์ และพีระพล ศิริวงศ์ (2557) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ           
การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ แคลนตัน (Clanton. 2002 : 2690-2691-A) ชเวนดินเกอร์ (Schwendinger. 2002 : 51) 
และแมคพิค (McPeake. 2001 : 1799-A) ทั้งนี ้อาจเนื ่องจากชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชุดฝึกทักษะที่ให้นักเรียนได้รับการฝึกเป็นรายบุคคล ฝึกไปทีละเรื่อง และชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีสร้างข้ึนได้นำแนวคิดการจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้มีอิสระเพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดี
ให้แก่ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ               
การให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เมื่อนักเรียนทำชุดฝึกทักษะแล้วได้ตรวจคำตอบ ทำให้ทราบผลย้อนกลับทันทีว่า
คำตอบผิดหรือถูก ซึ่งเป็นการเสริมแรงทำให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของตน ทำให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะเรียนรู้เน้ือหา
ใหม่ต่อไป 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1               
โดยภาพรวม นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก           
ด้านการผลิตสื ่ออยู ่ในระดับดี และด้านประโยชน์ที ่ได้รับจากชุดชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับดีมาก  แสดงว่า ชุดฝึกทักษะ                  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1601

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 เรื ่อง ทศนิยม                     

และเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน  สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี   
1) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 1  ที่ผู ้วิจัยสร้าง ข้ึน                        

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.15/71.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ นักเรียนได้คะแนนเฉลี ่ยจากการฝึกทักษะ
ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.15 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็น                 
ร้อยละ 71.89 แสดงว่าชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 
ที่ต้ังไว้ เน่ืองมาจากการที่ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกทักษะที่เหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของนักเรียน เน้ือหาที่
นำมาใช้ในชุดฝึกไม่ยากจนเกินความสามารถของเด็ก และชุดฝึกทักษะสามารถใช้ฝึกและนำมาวัดผลตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ 
และมีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภานันท์ ชาทอง (2551) ที่กล่าวว่าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเพื ่อให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมข้ึน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกน้ันจะครอบคลุมเน้ือหาที่เรียน
ไปแล้ว ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้น และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ แน่นอุดร (2559) ได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.11/83.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้ของจอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นเด็ก                     
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Child Center) การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing) เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ผ่าน
เรื่องใดก็ทำการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้ทันท่วงที 

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังใช้ชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 9.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 14.68 ซึ่งเป็นผลมาจากชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ช่วยให้            
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพราะชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมกับวัยและระดับสติปัญญาของนักเรียน 
มีแบบฝึกหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีสีสัน สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน มีความสะดวกต่อการทำ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ                 
มีความเข้าในเน้ือหาน้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ตะวัน ทองสรรค์ และพีระพล ศิริวงศ์ (2557) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ           
การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ แคลนตัน (Clanton. 2002 : 2690-2691-A) ชเวนดินเกอร์ (Schwendinger. 2002 : 51) 
และแมคพิค (McPeake. 2001 : 1799-A) ทั้งนี ้อาจเนื ่องจากชุดฝึกทักษะ เรื ่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชุดฝึกทักษะที่ให้นักเรียนได้รับการฝึกเป็นรายบุคคล ฝึกไปทีละเรื่อง และชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีสร้างข้ึนได้นำแนวคิดการจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้มีอิสระเพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดี
ให้แก่ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ               
การให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เมื่อนักเรียนทำชุดฝึกทักษะแล้วได้ตรวจคำตอบ ทำให้ทราบผลย้อนกลับทันทีว่า
คำตอบผิดหรือถูก ซึ่งเป็นการเสริมแรงทำให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของตน ทำให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะเรียนรู้เน้ือหา
ใหม่ต่อไป 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1               
โดยภาพรวม นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก           
ด้านการผลิตสื ่ออยู ่ในระดับดี และด้านประโยชน์ที ่ได้รับจากชุดชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับดีมาก  แสดงว่า ชุดฝึกทักษะ                  

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน 
และในการเรียนมีโอกาสได้เรียนรู ้เรื่องใหม่ๆ จากชุดฝึกทักษะที่นอกเหนือจากแบบเรียน และมีสีสันน่าสนใจ ทำให้เกิด                  
การเพลิดเพลินในการทำชุดฝึกทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับ อนุรักษ์ เร่งรัด (2557) ที่ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์            
เรื่อง การประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
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การศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

นูรัยนี ชุมสาแหละ1* เกษม เปรมประยรู2 และสุวรรณี เปลี่ยนรมัย์3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมติิ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรยีนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 24 คน จากการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เครื่องบันทึกภาพและเสียง และวีดิทศัน์ 2) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ช้ินงานนักเรียน แบบบันทึกการท ากิจกรรม ผลจากการบันทึกภาพและเสยีง และวีดิทัศน ์
 ผลการวิจัยพบว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ส่งผลให้นักเรียนเกิดโครงสร้างภาพลักษณม์โนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด : นักเรยีนมีการตอบค าถามผ่านโครงสร้างคณุสมบัติ
และกระบวนการของตนเอง ข้ันท่ี 2 การเรียนรูด้้วยตนเอง : นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มีการใช้ภาพ สูตร หรือ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนแสดงออกผ่านโครงสร้างภาพในใจ คณุสมบัติ และกระบวนการ 
ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน : นักเรียนน าเสนอผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน : ครูและนักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปผ่านโครงสรา้งคุณสมบัติ เพื่อน าไปสู่
สาระส าคญัทางคณติศาสตร ์
 

ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการแบบเปิด 
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การศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

นูรัยนี ชุมสาแหละ1* เกษม เปรมประยรู2 และสุวรรณี เปลี่ยนรมัย์3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณติศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมติิ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรยีนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 24 คน จากการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เครื่องบันทึกภาพและเสียง และวีดิทศัน์ 2) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ช้ินงานนักเรียน แบบบันทึกการท ากิจกรรม ผลจากการบันทึกภาพและเสยีง และวีดิทัศน ์
 ผลการวิจัยพบว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ส่งผลให้นักเรียนเกิดโครงสร้างภาพลักษณม์โนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด : นักเรยีนมีการตอบค าถามผ่านโครงสร้างคณุสมบัติ
และกระบวนการของตนเอง ข้ันท่ี 2 การเรียนรูด้้วยตนเอง : นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มีการใช้ภาพ สูตร หรือ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนแสดงออกผ่านโครงสร้างภาพในใจ คณุสมบัติ และกระบวนการ 
ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน : นักเรียนน าเสนอผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน : ครูและนักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปผ่านโครงสรา้งคุณสมบัติ เพื่อน าไปสู่
สาระส าคญัทางคณติศาสตร ์
 

ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการแบบเปิด 
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The study of Mathematical Concept Images in Trigonometric functions 
of Grade 10 Students by Open Approach 

 

Nurainee Chumsalaeh1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study Mathematical Concept Images in Trigonometric 
functions of Grade 10 Students by Open Approach. The target group was students of Princess Chulabhorn 
Science High School Satun, grade 10/3, academic year 2021, totaling 24 people. This research was a 
Classroom Action Research. The instruments used in the research were categorized into 1) the instruments 
used for data collection: an open learning management plan on Trigonometric functions, cameras, audio 
recorders, and video recorders 2) the instruments used for data analysis: student work, activity record 
form, effects of cameras, audio recorders, and video recorders.  
 The results showed that Open Approach caused students to create Mathematical Concept Images 
structure with the following processes: Step 1 is Posing Open - Ended Problem. Students answered 
questions through the structure of Properties and Processes. Step 2 is Student's Self Learning. Students 
exchanged ideas. Use relevant images, formulas, or symbols in the problem-solving process. This is 
expressed through Mental Pictures Properties and Processes. Step 3 is Whole Class Discussion and 
Comparison. Students present through Mental Pictures Properties and Processes. Step 4 is Summarization 
through Connecting Students' Mathematical Ideas Emerged in the Classroom. Teachers and students come 
to their conclusions through structure Properties to lead to the essence of mathematics. 
 

Keywords : Mathematical Concept Images, Open Approach  
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บทน า 
 ตรีโกณมิตเิป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมติ ิและความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูป
สามเหลี่ยม ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในการน าไปใช้ในการแก้ปญัหาที่มีความซับซ้อนในชีวิตจริง ซึ่งการทีจ่ะน าความรู้เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมติิไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตได้นั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐาน เรื่อง การประยุกต์และแบบจ าลองของ
ฟังก์ชันตรีโกณมติิ และสร้างภาพลักษณ์มโนทัศน์ในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร ม้าคะนอง (2554) ที่กล่าวว่า 
ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรยีนคณติศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนควรมีภาพลักษณม์โนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ทีส่มบรูณ์ แต่แมน้ักเรียนจะไดร้ับการสอนจากครูคนเดียวกันและในเวลาเดียวกันกส็ามารถสร้างภาพลักษณ์
มโนทัศน์ท่ีแตกต่างกันได้ อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของนักเรียนท้ังทางด้านสติปัญญา ความจ า ความถนัด ประสบการณ์ 
รวมทั้งความบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของครูทีเ่น้นความรู้ในเนื้อหาวิชาและการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนักเรยีนจึงขาดบริบทท่ีจะส่งเสรมิการสร้างภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตรไ์ด้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาจากการจดัการเรียนรูด้ังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่อช้ันเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลูเช่นกัน จากการสังเกตในช้ันเรียนและชิ้นงานของนักเรียน พบว่า นักเรยีน
ส่วนมากสามารถแสดงภาพในใจและคณุสมบัติที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นในการแก้ปัญหาได้ แต่ยังขาดกระบวนการคดิอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมบรูณ ์

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตรเ์รื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนโดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยที่วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ความส าคญักับกระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคลของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2558) เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
แต่ละโครงสร้างของนักเรียนท่ีเกดิขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้มคีวามสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 24 คน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกจากนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือในช้ันเรียนเป็นอย่างดี มีความคดิที่หลากหลาย กล้าถาม กล้าแสดงออก แต่เมื่อต้องใช้ความรู้เดิมในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนไมส่ามารถน าความรูเ้ดิมมาใช้ได้ นักเรียนเกิดการหลงลืมสิ่งที่เคยรูห้รือเคยเขา้ใจมาแล้ว ท าให้ครตู้อง
ทบทวนเนื้อหาท่ีเคยเรยีนมาแล้วก่อนเรียนอยู่บ่อยครั้ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
 ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จ านวน 3 แผน       
แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้งหมด 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 
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บทน า 
 ตรีโกณมิตเิป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมติ ิและความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูป
สามเหลี่ยม ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในการน าไปใช้ในการแก้ปญัหาที่มีความซับซ้อนในชีวิตจริง ซึ่งการทีจ่ะน าความรู้เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมติิไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตได้นั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐาน เรื่อง การประยุกต์และแบบจ าลองของ
ฟังก์ชันตรีโกณมติิ และสร้างภาพลักษณ์มโนทัศน์ในเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร ม้าคะนอง (2554) ที่กล่าวว่า 
ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรยีนคณติศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนควรมีภาพลักษณม์โนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ทีส่มบรูณ์ แต่แมน้ักเรียนจะไดร้ับการสอนจากครูคนเดียวกันและในเวลาเดียวกันกส็ามารถสร้างภาพลักษณ์
มโนทัศน์ท่ีแตกต่างกันได้ อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของนักเรียนท้ังทางด้านสติปัญญา ความจ า ความถนัด ประสบการณ์ 
รวมทั้งความบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของครูทีเ่น้นความรู้ในเนื้อหาวิชาและการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนักเรยีนจึงขาดบริบทท่ีจะส่งเสรมิการสร้างภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตรไ์ด้
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัญหาจากการจดัการเรียนรูด้ังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่อช้ันเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลูเช่นกัน จากการสังเกตในช้ันเรียนและชิ้นงานของนักเรียน พบว่า นักเรยีน
ส่วนมากสามารถแสดงภาพในใจและคณุสมบัติที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้นในการแก้ปัญหาได้ แต่ยังขาดกระบวนการคดิอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมบรูณ ์

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตรเ์รื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนโดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยที่วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ความส าคญักับกระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคลของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2558) เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
แต่ละโครงสร้างของนักเรียนท่ีเกดิขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้มคีวามสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 24 คน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกจากนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือในช้ันเรียนเป็นอย่างดี มีความคดิที่หลากหลาย กล้าถาม กล้าแสดงออก แต่เมื่อต้องใช้ความรู้เดิมในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนไมส่ามารถน าความรูเ้ดิมมาใช้ได้ นักเรียนเกิดการหลงลืมสิ่งที่เคยรูห้รือเคยเขา้ใจมาแล้ว ท าให้ครตู้อง
ทบทวนเนื้อหาท่ีเคยเรยีนมาแล้วก่อนเรียนอยู่บ่อยครั้ง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
 ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จ านวน 3 แผน       
แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทั้งหมด 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การประยุกต์และแบบจ าลองของฟังก์ชันตรีโกณมติิ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
สถานการณ์หาความสูงของวัตถุ โดยที่ผู้วัดอยู่บนระนาบเดียวกันกับวัตถุ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การประยุกต์และแบบจ าลองของฟังก์ชันตรีโกณมติิ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
สถานการณ์หาความสูงของวัตถุ โดยที่ผู้วัดไมไ่ด้อยู่บนระนาบเดียวกนักับวัตถุ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การประยุกต์และแบบจ าลองของฟังก์ชันตรีโกณมติิ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
สถานการณ์หาความกว้างของวัตถุ โดยที่ผู้วัดไมส่ามารถวัดความกว้างของวัตถุได้ด้วยวิธีการปกติ 
 โดยที่การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที ่1 ขั้นการน าเสนอปัญหาปลายเปิด 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
  ขั้นที่ 3 ขั้นการอภิปรายหน้าช้ันเรยีนและการเปรยีบเทียบ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน 
 2. เครื่องบันทึกภาพและเสียง และวีดิทัศน์ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ช้ินงานของนักเรียนท่ีได้จากการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ 
 2. แบบบันทึกการท ากิจกรรม 
 3. ผลจากการบันทึกภาพและเสียง และวีดิทัศน ์
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ เคมมิสและแมคแทกการ์ท 
(Kemmis and MeTaggart) เป็นแนวทางในการศึกษาภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน ซึ่งประกอบด้วย       
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 3 ขั้นการสงัเกตการณ์ 
(Observation) ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) ซึ่งเป็นวงจรต่อเนื่องกัน  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบั ดังนี้ 
 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก ่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 2. สร้างเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรยีนรู้โดยการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด 
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมติิ จ านวน 3 แผน  
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ แบบบันทึกการท ากิจกรรม  
 3. ท าการปรับบริบทในช้ันเรยีนเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัย โดยครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
การใช้ความคิด และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงแนวคดิของตนเองในช้ันเรียน จากนั้นด าเนินการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ จ านวน 3 แผน โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการ ตาม
แนวคิดของ เคมมิส และแมคแทกการ์ท จ านวน 3 วงจรปฏิบัติการ 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่าง
การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด จดบันทึกปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมท้ังสังเกตโครงสร้างภาพลักษณ์มโนทัศน์
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ของนักเรียนท่ีแสดงออกมาในแตล่ะขั้นของวิธีการแบบเปิด ท าการบนัทึกการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จากเครื่องบันทึกภาพและ
เสียง และวีดิทัศน์ และตรวจช้ินงานของนักเรียนท่ีได้จากการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
 5. เมื่อจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดครบทั้ง 3 แผนแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ไดม้า
ประเมินการสอนและประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อศึกษาภาพลักมโนทัศน์ทางคณิตศาสตรต์่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนรูโ้ดยการยกสถานการณป์ัญหาปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ผ่านขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ครูน าเสนอสถานการณ์ปญัหาที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยใช้
ข้อความและรูปภาพประกอบ จากนั้นครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกดิความสนใจในสถานการณ์ปัญหาและพยายามคดิ
หาวิธีการแกป้ัญหา ในขั้นนี้นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ คุณสมบตัิและ
กระบวนการที่เกีย่วข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ  

 
รูปที่ 1 สถานการณ์ปัญหาในแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 

 

 ผู้วิจัยได้ถอดตัวอย่างบทสนทนาท่ีได้จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน
พยายามตอบค าถามของครูผา่นคณุสมบัติและกระบวนการของตนเอง ดังปรากฏต่อไปนี ้
 

 คร ู : จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าตอ้งสั่งไวนิลกว้างกี่เมตร คิดยังไงดีคะ 
 นักเรียน 1 : ใช้ความรู้ เรื่อง สามเหลี่ยมคลา้ยครับคร ู
 นักเรียน 2 : ใช้ความรู้ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมติิค่ะครู 
 คร ู : น่าสนใจมากเลยนะ แล้วเราจะใช้ความรู้เหล่านี้มาหาค าตอบยังไง 
 นักเรียน 3 : ใช้อัตราส่วนตรโีกณมิติคะ่ครู เพราะเราหามมุเงยที่มองไปถึงขอบบนห้องศิลปะและหาระยะห่างจาก
ก าแพงได้ จากนั้นก็ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติหาความสูงได้เช่นกันคะ่ 
 คร ู : นักเรียนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะ เราลองร่วมกันคิดกับสมาชิกในกลุ่มอีกครั้งดไีหม 
 

 จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น พบว่า นักเรียนพยายามตอบค าถามของครูโดยใช้ความรู้ทีเ่คยเรียนมา ซึ่งจากค าตอบ
ของนักเรียนเป็นการตอบผ่านสมบัติที่เป็นกฎหรือสูตร และตอบผา่นกระบวนการที่นักเรียนคดิว่าเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ครูก าลังน าเสนอ  
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขั้นนี้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อแก้สถานการณ์ปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิ 
นักเรียนบางกลุม่ได้แสดงกระบวนการในการแก้ปัญหาหลายวิธีซึ่งไดค้ าตอบท่ีถูกต้องเหมือนกัน ท าใหน้ักเรียนได้เรียนรู้แนวคดิ
ของเพื่อนที่หลากหลายส่งผลให้ภาพลักษณ์มโนทัศน์ของนักเรียนสมบูรณ์ขึ้น ในขั้นนี้นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสรา้งของ
ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ ภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่เกีย่วข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1607

ของนักเรียนท่ีแสดงออกมาในแตล่ะขั้นของวิธีการแบบเปิด ท าการบนัทึกการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จากเครื่องบันทึกภาพและ
เสียง และวีดิทัศน์ และตรวจช้ินงานของนักเรียนท่ีได้จากการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
 5. เมื่อจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดครบทั้ง 3 แผนแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ไดม้า
ประเมินการสอนและประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อศึกษาภาพลักมโนทัศน์ทางคณิตศาสตรต์่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนรูโ้ดยการยกสถานการณป์ัญหาปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ผ่านขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ครูน าเสนอสถานการณ์ปญัหาที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน โดยใช้
ข้อความและรูปภาพประกอบ จากนั้นครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกดิความสนใจในสถานการณ์ปัญหาและพยายามคดิ
หาวิธีการแกป้ัญหา ในขั้นนี้นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ คุณสมบตัิและ
กระบวนการที่เกีย่วข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ  

 
รูปที่ 1 สถานการณ์ปัญหาในแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 

 

 ผู้วิจัยได้ถอดตัวอย่างบทสนทนาท่ีได้จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน
พยายามตอบค าถามของครูผา่นคณุสมบัติและกระบวนการของตนเอง ดังปรากฏต่อไปนี ้
 

 คร ู : จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าตอ้งสั่งไวนิลกว้างกี่เมตร คิดยังไงดีคะ 
 นักเรียน 1 : ใช้ความรู้ เรื่อง สามเหลี่ยมคลา้ยครับคร ู
 นักเรียน 2 : ใช้ความรู้ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมติิค่ะครู 
 คร ู : น่าสนใจมากเลยนะ แล้วเราจะใช้ความรู้เหล่านี้มาหาค าตอบยังไง 
 นักเรียน 3 : ใช้อัตราส่วนตรโีกณมิติคะ่ครู เพราะเราหามมุเงยที่มองไปถึงขอบบนห้องศิลปะและหาระยะห่างจาก
ก าแพงได้ จากนั้นก็ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติหาความสูงได้เช่นกันคะ่ 
 คร ู : นักเรียนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะ เราลองร่วมกันคิดกับสมาชิกในกลุ่มอีกครั้งดไีหม 
 

 จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น พบว่า นักเรียนพยายามตอบค าถามของครูโดยใช้ความรู้ทีเ่คยเรียนมา ซึ่งจากค าตอบ
ของนักเรียนเป็นการตอบผ่านสมบัติที่เป็นกฎหรือสูตร และตอบผา่นกระบวนการที่นักเรียนคดิว่าเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ครูก าลังน าเสนอ  
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขั้นนี้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อแก้สถานการณ์ปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิ 
นักเรียนบางกลุม่ได้แสดงกระบวนการในการแก้ปัญหาหลายวิธีซึ่งไดค้ าตอบท่ีถูกต้องเหมือนกัน ท าใหน้ักเรียนได้เรียนรู้แนวคดิ
ของเพื่อนที่หลากหลายส่งผลให้ภาพลักษณ์มโนทัศน์ของนักเรียนสมบูรณ์ขึ้น ในขั้นนี้นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสรา้งของ
ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ ภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่เกีย่วข้องกับมโนทัศน์นั้นๆ 

 

 
รูปที่ 2 ใบกิจกรรมกลุ่มของนักเรยีนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

ประกอบด้วย ภาพในใจ คุณสมบตัิ และกระบวนการ 
 

 จากรูปที่ 2 พบว่า นักเรียนได้แสดงภาพลักษณ์มโนทัศน์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย โครงสร้างที่เป็นภาพในใจ 
นักเรียนใช้ตัวแสดงแทนจากสถานการณ์ปญัหาที่ครูน าเสนอ แสดงออกมาในรูปสามเหลี่ยมมมุฉากและสัญลักษณ์ของด้าน
ประกอบมุมฉากแทนความสูงท่ีต้องการ เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา โครงสร้างที่เป็นคุณสมบตัิ นักเรยีนแสดงออกมาในรูปของ
สูตรทีเ่กี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉาก นั่นคือเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ และแสดงออกโดยใช้สมบัติของการบวกเพื่อหาความสูง
ที่ต้องการ เป็นการน าความรู้เดิมทีเ่กี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ส่วนโครงสร้างที่เป็นกระบวนการ นักเรียนแสดง
ออกมาเป็นกระบวนการการแก้ปญัหาอย่างเป็นข้ันตอน  
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน ในขั้นนี้นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ คือ ภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการ เนื่องจากขั้นนี้นักเรียนใช้ใบกิจกรรมที่ไดร้วมกลุ่มกันแก้ปัญหาใน    
ขั้นที ่2 มาอธิบายแนวคิดที่เหมาะสมที่สดุของกลุ่มตนเองให้เพื่อนๆ ฟัง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน 
ภาพลักษณม์โนทัศน์ของนักเรียนก็จะมีความหลากหลายและสมบรูณ์มากขึ้น ซึ่งการอธิบายแนวคดิในข้ันนี้ นักเรียนอธิบาย
วิธีการแก้ปัญหาผ่านภาพในใจ คณุสมบัติ และกระบวนการของกลุม่ตนเอง 
 ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน ในขั้นนี้นักเรยีนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ คณุสมบัติ เนื่องจากขั้นนี้ครูและนักเรยีนร่วมกันหาข้อสรุป โดยน าแนวคิดของนักเรียนแตล่ะกลุ่ม
และสาระส าคญัทางคณิตศาสตร์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ให้นักเรียนเห็นถึงที่มาของกฎหรือสูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ น าไปสู่
ข้อสรุปที่เป็นคณุสมบัติที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์น้ันๆ 

ต่อไปผู้วิจยัจะสรุปภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีแสดง
ออกมาจากการที่นักเรยีนได้รับการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปการแสดงโครงสรา้งของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
แบบเปิด 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 

ภาพในใจ คุณสมบัติ กระบวนการ 
ขั้นที ่1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด -   
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน    
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน -  - 
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อภิปรายผล  
 จากการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนได้แสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ในแตล่ะขั้นของการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ดงันี้ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการ
แสดงออกถึงโครงสรา้งของภาพลกัษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คอื คุณสมบตัิและกระบวนการ ในขั้นนี้นักเรียนไม่ได้แสดง
โครงสร้างที่เป็นภาพในใจ เนื่องจาก ครูไมไ่ด้ใช้ค าถามที่เจาะจงถึงภาพหรือสัญลักษณ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาเพียงแค่ถาม
แนวคิดที่นักเรียนนึกได้ในขณะนั้น และไม่ได้ให้ใบงานแก่นักเรียนท าให้ในข้ันนี้นักเรียนไมไ่ด้แสดงภาพในใจออกมาอย่างชัดเจน 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง และขั้นท่ี 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรียน นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ออกมาครบทั้ง 3 โครงสร้าง คือ ภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์น้ันๆ ขั้นที่ 
4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ 
คุณสมบัติเพยีงอย่างเดียว ในขั้นนี้นักเรียนไม่ได้แสดงโครงสร้างที่เปน็ภาพในใจและกระบวนการ เนื่องจาก ในข้ันนี้เป็นการสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ ครูจึงไม่ได้ใช้ค าถามที่นักเรียนสามารถตอบผ่านภาพในใจหรือกระบวนการได้ เพียงแค่ใช้
ค าถามที่ท าให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปที่เป็นคณุสมบัติของมโนทัศน์เท่านั้น 
 ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจยัของเจนสมุทร แสงพันธ์ และพีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ (2560) ที่ศึกษากระบวนการ
เรียนรูเ้รื่องการบวก ผ่านกระบวนการความเป็นนามธรรมจากโลกกายภาพสูโ่ลกสัญลักษณ์ที่เกดิขึ้นในช้ันเรียนคณติศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนแสดงแนวคิดด้วยความรู้ที่
นักเรียนเคยเรยีนรู้มาแล้ว จากนั้นนักเรียนใช้ไดอะแกรมเป็นสญัญะเชิงภาพที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ในฐานะที่
เป็นความคิดรวบยอดเชิงกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่ซับซ้อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนลินทิพย์ วงษาพัด (2560) ซึ่ง
ศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง เลขยกก าลัง ในช้ันเรียนที่ใช้
วิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า ในช้ันเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปดิพบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนรับรู้ปัญหาผ่านการอ่านสถานการณ์ปญัหา ร่วมกบัสื่อหรือการค านวณเชิงสัญลักษณ์และ
วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาอย่างคร่าวๆ ท าให้นักเรยีนได้รับข้อมลูกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ท าให้เกดิเป็นความคดิรวบยอดได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ใน 4 ขั้นตอนของการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการตอบค าถามผ่านโครงสร้างคุณสมบตัิและกระบวนการของตนเอง  
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเกิดการแลกเปลีย่นความคดิ มีการใช้ภาพ สูตร หรือสัญลักษณท์ี่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกผ่านโครงสร้างภาพในใจ คณุสมบัติ และกระบวนการ  
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน นักเรียนน าเสนอผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบตัิ และกระบวนการที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา  
 ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน ครูและนักเรยีนร่วมกันหาข้อสรุปผ่านโครงสร้างคุณสมบตัิ เพื่อ
น าไปสูส่าระส าคัญทางคณติสาสตร์ 
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อภิปรายผล  
 จากการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนได้แสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ในแตล่ะขั้นของการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีการแบบเปิด ดงันี้ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการ
แสดงออกถึงโครงสรา้งของภาพลกัษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คอื คุณสมบตัิและกระบวนการ ในขั้นนี้นักเรียนไม่ได้แสดง
โครงสร้างที่เป็นภาพในใจ เนื่องจาก ครูไมไ่ด้ใช้ค าถามที่เจาะจงถึงภาพหรือสัญลักษณ์ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาเพียงแค่ถาม
แนวคิดที่นักเรียนนึกได้ในขณะนั้น และไม่ได้ให้ใบงานแก่นักเรียนท าให้ในข้ันนี้นักเรียนไมไ่ด้แสดงภาพในใจออกมาอย่างชัดเจน 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง และขั้นท่ี 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรียน นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ออกมาครบทั้ง 3 โครงสร้าง คือ ภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์น้ันๆ ขั้นที่ 
4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงออกถึงโครงสร้างของภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ 
คุณสมบัติเพยีงอย่างเดียว ในขั้นนี้นักเรียนไม่ได้แสดงโครงสร้างที่เปน็ภาพในใจและกระบวนการ เนื่องจาก ในข้ันนี้เป็นการสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ ครูจึงไม่ได้ใช้ค าถามที่นักเรียนสามารถตอบผ่านภาพในใจหรือกระบวนการได้ เพียงแค่ใช้
ค าถามที่ท าให้นักเรียนสามารถหาข้อสรุปที่เป็นคณุสมบัติของมโนทัศน์เท่านั้น 
 ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจยัของเจนสมุทร แสงพันธ์ และพีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์ (2560) ที่ศึกษากระบวนการ
เรียนรูเ้รื่องการบวก ผ่านกระบวนการความเป็นนามธรรมจากโลกกายภาพสูโ่ลกสัญลักษณ์ที่เกดิขึ้นในช้ันเรียนคณติศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนแสดงแนวคิดด้วยความรู้ที่
นักเรียนเคยเรยีนรู้มาแล้ว จากนั้นนักเรียนใช้ไดอะแกรมเป็นสญัญะเชิงภาพที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ในฐานะที่
เป็นความคิดรวบยอดเชิงกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่ซับซ้อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนลินทิพย์ วงษาพัด (2560) ซึ่ง
ศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง เลขยกก าลัง ในช้ันเรียนที่ใช้
วิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า ในช้ันเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปดิพบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนรับรู้ปัญหาผ่านการอ่านสถานการณ์ปญัหา ร่วมกบัสื่อหรือการค านวณเชิงสัญลักษณ์และ
วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาอย่างคร่าวๆ ท าให้นักเรยีนได้รับข้อมลูกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ท าให้เกดิเป็นความคดิรวบยอดได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ภาพลักษณม์โนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ใน 4 ขั้นตอนของการจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เป็นดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด นักเรียนมีการตอบค าถามผ่านโครงสร้างคุณสมบตัิและกระบวนการของตนเอง  
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเกิดการแลกเปลีย่นความคดิ มีการใช้ภาพ สูตร หรือสัญลักษณท์ี่เกี่ยวข้องมา
ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกผ่านโครงสร้างภาพในใจ คณุสมบัติ และกระบวนการ  
 ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าช้ันเรยีน นักเรียนน าเสนอผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบตัิ และกระบวนการที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา  
 ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน ครูและนักเรยีนร่วมกันหาข้อสรุปผ่านโครงสร้างคุณสมบตัิ เพื่อ
น าไปสูส่าระส าคัญทางคณติสาสตร์ 
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การศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

วิริยา ศรสีุข1* เกษม เปรมประยรู2 และสุวรรณี เปลีย่นรัมย์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื ่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียน            
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้ว ิธีการแบบเปิด กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/6                       
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 44 คน ปีการศึกษา 2564 โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ ในการวิจ ัยประกอบด้วย 1) เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข้อม ูล ได ้แก่ แผนการจัดการเร ียนรู้                           
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โปรแกรมบันทึกเสียง และโปรแกรมบันทึกวีดิทัศน์       
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ผลงานนักเรียน แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผลจากการบันทึกเสียง
และวีดิทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดของ เดอจาร์เน็ตต์ และกอนซาเลซ (DeJarnette and González)  
 

 ผลการวิจ ัยพบว่า การจัดการเรียนรู ้ด ้วยวิธ ีการแบบเปิดที ่เน้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผล                 
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจน และหลากหลายขึ ้น มีกระ บวนการดังนี ้ ข ั ้นที ่ 1 การนำเสนอ             
ปัญหาปลายเปิด นักเรียนแสดงแนวคิด วิธีในการหาคำตอบ โดยผ่านพฤติกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการเรียนรู้ก่อนหน้า 
การเชื ่อมโยงระหว่างตัวแสดงแทนที ่แตกต่างกัน และการใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ในชีว ิตประจำวันมาพิจารณา               
ความสมเหตุสมผลการหาคำตอบ ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ได้แสดงวิธีคิดอย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดในการแก้ปัญหา สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด ทำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลได้ชัดเจนและหลากหลาย     
ขั้นที่ 3 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการอธิบายแนวคิด
หรือวิธีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ พยายามหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบของตนเอง         
โดยผ่านพฤติกรรมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน    
ครูทำหน้าที่สรุปแนวคิดและเช่ือมโยงสู่สาระสำคัญของแผน 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the Mathematical Reasoning in Analytic Geometry of 
Grade 10 Students by Open Approach. The target group is students. Grade 10/6, Woranari Chaloem School, 
Songkhla Province, 44 students, the academic year 2021. This research is action research in the classroom. 
The research instruments used in the research were divided into 1) the tools used for data collection were 
the learning management plan on analytical geometry. By using an open learning management method 
voice recorder and a video recording program. 2) The tools used for data analysis were student work.       
Math reasoning scale Effects of audio and video recordings. The data were analyzed using the concept                    
of DeJarnette and Gonzalez. 
 

 The results showed that Open learning management As a result, students develop a mathematical 
conceptual structure. The process is as follows: Step 1: Presentation of open-ended problems. Students are 
asked to answer questions through their own structure, qualifications, and processes. Step 2: Self-study. 
Students exchange ideas and use related images, formulas, or symbols to use in problem-solving processes. 
This is expressed through the visual structure in mind, properties, and processes. Step 3: Front-class 
discussion. Students are presented through the visual structures, properties, and processes used to solve 
problems. Step 4: Conclusion by linking students' ideas. Teachers and students come together to draw 
conclusions through a property structure. To lead to the essence of mathematics. 
 

Keywords : Mathematical Reasoning, Open Approach 
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วิริยา ศรสีุข1* เกษม เปรมประยรู2 และสุวรรณี เปลีย่นรัมย์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื ่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียน            
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้ว ิธีการแบบเปิด กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/6                       
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 44 คน ปีการศึกษา 2564 โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ ในการวิจ ัยประกอบด้วย 1) เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข้อม ูล ได ้แก่ แผนการจัดการเร ียนรู้                           
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โปรแกรมบันทึกเสียง และโปรแกรมบันทึกวีดิทัศน์       
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ผลงานนักเรียน แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผลจากการบันทึกเสียง
และวีดิทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดของ เดอจาร์เน็ตต์ และกอนซาเลซ (DeJarnette and González)  
 

 ผลการวิจ ัยพบว่า การจัดการเรียนรู ้ด ้วยวิธ ีการแบบเปิดที ่เน้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผล                 
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจน และหลากหลายขึ ้น มีกระ บวนการดังนี ้ ข ั ้นที ่ 1 การนำเสนอ             
ปัญหาปลายเปิด นักเรียนแสดงแนวคิด วิธีในการหาคำตอบ โดยผ่านพฤติกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการเรียนรู้ก่อนหน้า 
การเชื ่อมโยงระหว่างตัวแสดงแทนที ่แตกต่างกัน และการใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ในชีว ิตประจำวันมาพิจารณา               
ความสมเหตุสมผลการหาคำตอบ ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ได้แสดงวิธีคิดอย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดในการแก้ปัญหา สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด ทำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลได้ชัดเจนและหลากหลาย     
ขั้นที่ 3 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการอธิบายแนวคิด
หรือวิธีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ พยายามหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบของตนเอง         
โดยผ่านพฤติกรรมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน    
ครูทำหน้าที่สรุปแนวคิดและเช่ือมโยงสู่สาระสำคัญของแผน 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the Mathematical Reasoning in Analytic Geometry of 
Grade 10 Students by Open Approach. The target group is students. Grade 10/6, Woranari Chaloem School, 
Songkhla Province, 44 students, the academic year 2021. This research is action research in the classroom. 
The research instruments used in the research were divided into 1) the tools used for data collection were 
the learning management plan on analytical geometry. By using an open learning management method 
voice recorder and a video recording program. 2) The tools used for data analysis were student work.       
Math reasoning scale Effects of audio and video recordings. The data were analyzed using the concept                    
of DeJarnette and Gonzalez. 
 

 The results showed that Open learning management As a result, students develop a mathematical 
conceptual structure. The process is as follows: Step 1: Presentation of open-ended problems. Students are 
asked to answer questions through their own structure, qualifications, and processes. Step 2: Self-study. 
Students exchange ideas and use related images, formulas, or symbols to use in problem-solving processes. 
This is expressed through the visual structure in mind, properties, and processes. Step 3: Front-class 
discussion. Students are presented through the visual structures, properties, and processes used to solve 
problems. Step 4: Conclusion by linking students' ideas. Teachers and students come together to draw 
conclusions through a property structure. To lead to the essence of mathematics. 
 

Keywords : Mathematical Reasoning, Open Approach 
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บทนำ 
 การพัฒนามนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่ต ้องพัฒนา เพื ่อให้มนุษย์ซ ึ ่งเป็นกำลังของชาติมีคุณภาพชีว ิตที ่ดี            
สามารถพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าสู่สากล ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของ    
การเรียนเกือบทุกวิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมนุษย์ใช้คณิตศาสตร์ในการพัฒนาความคิดที่หลากหลาย    
ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555) 
 แม้ว ่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที ่ม ีความสำคัญ และในการเร ียนการสอนคณิตศาสตร์ที ่ผ ่านมา พบว่า           
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างดี แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปญัหา 
การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนำแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ซึ ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์             
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สสวท.,2555) 
 จากผลการทดลอง PISA พบว่า ประเทศไทยมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ เพราะการประเมิน
ของ PISA มีจุดมุ ่งหมายที่มองไปในอนาคตและให้ความสำคัญกับชีวิตจริงมากกว่าการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร            
ที ่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน ลักษณะของคำถามจึงเป็นคำถามปลายเปิดที่เน้นการคิดและอธิบายความสมเหตุสมผล            
ของคำตอบหรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหา ซึ่งปัญหาปลายเปิดจะช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นและ         
แสดงความคิดอย่างอิสระ นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละทักษะได้อย่างขว้างขวาง และกรอบการประเมินผล
ของ PISA ก็จะเน้นทักษะหลายด้านรวมทั้งทักษะการคิดและการให้เหตุผล  การให้คะแนนจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลของการตอบ 
ดังนั้นการประเมินของ PISA จึงต้องการให้นักเรียนรู้จักคิด ใช้เหตุผลและสามารถอธิบายคำตอบของตนเองได้ และเมื่อได้เทียบ
กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนพบบ่อย ๆ ในแบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นและ
ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลเท่าที่ควร เมื่อนักเรียนเจอปัญหาที่ต้องการเหตุผลประกอบการตัดสินใจ จึงทำให้นักเรียนบอกได้
เพียงคำตอบแต่ไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดหรือเขียนอธิบายแนวคิดท่ีสมเหตุสมผลได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาแนวทาง
ในการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ พบว่า บทบาทของครูมีส่วนช่วยในการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์      
ของนักเรียน เช่น ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเรียนรู ้อย่างมีเหตุผล  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายแนวคิด ใช้ปัญหา
ปลายเปิดในการจัดการเรียนรู ้ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนมากขึ้น เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2547 : 15-18)  
 วิธีการแบบเปิดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดนั้นเป็นวิธีการสอนโดยครูนำเสนอสถานการณ์
ปัญหาให้กับนักเรียนซึ ่งสถานการณ์นั ้นไม่จำเป็นที ่จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาหรือมีคำตอบเพียงอย่างเดียว ครูต้องใช้           
ความหลากหลายของกระบวนการในปัญหาที่ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่ โดยใช้ความรู้ ทักษะและ   
การคิดทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีอยู ่ กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์กับสถานการณ์       
อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ค้นหากฎหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่ นักเรียนได้แก้ปัญหา 
ตรวจสอบผลลัพธ์ รวมถึงได้ทราบแนวคิดใหม่จากนักเรียนคนอื ่น ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดนั้น              
แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดต่อไป เบคเกอร์ และ ชิมาดะ (Becker and Shimada. 1997 : 23) 

 ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการแบบเปิด ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที ่เกิดขึ ้นในชั ้นเรียน ถ้าหากครูผู ้สอนสามารถทำความเข้าใจการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนได้             
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บทนำ 
 การพัฒนามนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่ต ้องพัฒนา เพื ่อให้มนุษย์ซ ึ ่งเป็นกำลังของชาติมีคุณภาพชีว ิตที ่ดี            
สามารถพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าสู่สากล ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของ    
การเรียนเกือบทุกวิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมนุษย์ใช้คณิตศาสตร์ในการพัฒนาความคิดที่หลากหลาย    
ทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื ่นอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555) 
 แม้ว ่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที ่ม ีความสำคัญ และในการเร ียนการสอนคณิตศาสตร์ที ่ผ ่านมา พบว่า           
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างดี แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปญัหา 
การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนำแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ซึ ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์             
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สสวท.,2555) 
 จากผลการทดลอง PISA พบว่า ประเทศไทยมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ เพราะการประเมิน
ของ PISA มีจุดมุ ่งหมายที่มองไปในอนาคตและให้ความสำคัญกับชีวิตจริงมากกว่าการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร            
ที ่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน ลักษณะของคำถามจึงเป็นคำถามปลายเปิดที่เน้นการคิดและอธิบายความสมเหตุสมผล            
ของคำตอบหรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์กับบริบทของปัญหา ซึ่งปัญหาปลายเปิดจะช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นและ         
แสดงความคิดอย่างอิสระ นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละทักษะได้อย่างขว้างขวาง และกรอบการประเมินผล
ของ PISA ก็จะเน้นทักษะหลายด้านรวมทั้งทักษะการคิดและการให้เหตุผล  การให้คะแนนจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลของการตอบ 
ดังนั้นการประเมินของ PISA จึงต้องการให้นักเรียนรู้จักคิด ใช้เหตุผลและสามารถอธิบายคำตอบของตนเองได้ และเมื่อได้เทียบ
กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนพบบ่อย ๆ ในแบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นและ
ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลเท่าที่ควร เมื่อนักเรียนเจอปัญหาที่ต้องการเหตุผลประกอบการตัดสินใจ จึงทำให้นักเรียนบอกได้
เพียงคำตอบแต่ไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดหรือเขียนอธิบายแนวคิดท่ีสมเหตุสมผลได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาแนวทาง
ในการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ พบว่า บทบาทของครูมีส่วนช่วยในการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์      
ของนักเรียน เช่น ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเรียนรู ้อย่างมีเหตุผล  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบายแนวคิด ใช้ปัญหา
ปลายเปิดในการจัดการเรียนรู ้ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนมากขึ้น เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2547 : 15-18)  
 วิธีการแบบเปิดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดนั้นเป็นวิธีการสอนโดยครูนำเสนอสถานการณ์
ปัญหาให้กับนักเรียนซึ ่งสถานการณ์นั ้นไม่จำเป็นที ่จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาหรือมีคำตอบเพียงอย่างเดียว ครูต้องใช้           
ความหลากหลายของกระบวนการในปัญหาที่ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่ โดยใช้ความรู้ ทักษะและ   
การคิดทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีอยู ่ กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์กับสถานการณ์       
อย่างเหมาะสม นักเรียนได้ค้นหากฎหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้และทั กษะที่มีอยู่ นักเรียนได้แก้ปัญหา 
ตรวจสอบผลลัพธ์ รวมถึงได้ทราบแนวคิดใหม่จากนักเรียนคนอื ่น ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดนั้น              
แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดต่อไป เบคเกอร์ และ ชิมาดะ (Becker and Shimada. 1997 : 23) 

 ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการแบบเปิด ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที ่เกิดขึ ้นในชั ้นเรียน ถ้าหากครูผู ้สอนสามารถทำความเข้าใจการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนได้             

จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน ดังนั้นการศึกษาในเรื่องการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จึงเป็นเรื่องที่มี
ความจำเป็นและมีความสำคัญมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

วิธีการดำเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ตามแนวคิดของเคมมิส 
และแมคแทกการ์ท (Kemmis and McTaggart) เพื่อการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์     
ของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  4/6 โรงเร ียนวรนาร ีเฉล ิม จ ังหวัดสงขลา ในภาคเร ียนที ่  2 ป ีการศึกษา 2564                      
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด มีวงจรปฏิบัติการ 4 วงจร ดังนี้ 
 วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 
 วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
 วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
 วงจรที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและเส้นตรงกับเส้นตรง 
ซึ่งแต่ละวงจรปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart มี 4 ขั้น ดังนี ้
 1. ขั้นการวางแผน (Plan) 
 2. ขั้นการปฏิบัติการ (Act) 
 3. ขั้นการสังเกตการณ์ (Observe) 
 4. ขั้นการสะท้อนกลับ (Reflect) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) แผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการจดัการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปดิ จำนวน 4 แผน
แผนละ 100 นาที ดังนี้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและเส้นตรงกับเส้นตรง 
 2) เครื่องบันทึกเสียง ใช้สำหรับบันทึกเสียงของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งระหว่างท่ีนักเรียนร่วมกันทำช้ินงานนักเรียน
จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเปิด และผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก  
แต่ละครั้งไปใช้ประกอบในการถอดคำพูดและพฤติกรรมออกมาในรูปของข้อความ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์
การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช้ันเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
 3) เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ ใช้สำหรับบันทึกภาพและเสียงของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ซึ่งผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกแต่ละครั้งทั้งในรูปแบบภาพและเสียง      
ไปวิเคราะห์แล้วถอดคำพูดและพฤติกรรมออกมาในรูปข้อความและจัดทำเป็นโพรโทคอล เพื่อให้ผู้วิจัยนำมาใช้ในการวิเคราะห์
การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช้ันเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปิด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ผลงานนักเรียน คือ ใบกิจกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งสะท้อน       
ใหเ้ห็นภาพรวมของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 2) บทสนทนาระหว่างการแก้ปัญหาที่แสดงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 3) เกณฑ์การให้คะแนนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 3) แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
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การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั ้งนี ้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู ้ว ิจัยเก็บข้อมูลจากเครื ่องมือ  ได้แก่           
ข้อมูลจากเทปบันทึกเสียง วิดีทัศน์และพฤติกรรมการเรียนรู้ (Protocol) ของนักเรียน สิ่งที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้และ
ผลงานของนักเรียนจากการทำกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแนวคิด     
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีปรากฏตามสภาพจริง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยการจัดการเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด 
โดยเน้นให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองและกล้าที่จะออกมาเสนอแนวคิดของตัวเอง  
 2. นำแผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการแบบเปิดแผนที ่ 1 และ 2 มาใช้ในการสอนเมื ่อสอนจบครบ  2 แผน         
ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  และเรื่องจุดกึ่งกลางระหว่าง        
จุดสองจุด 
 3. นำแผนการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการแบบเปิดแผนที ่  3 มาใช้ในการสอน เม ื ่อสอนจบครบตามแผน                    
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
 4. นำแผนการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการแบบเปิดแผนที ่  4 มาใช้ในการสอน เม ื ่อสอนจบครบตามแผน                    
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและเส้นตรง          
กับเส้นตรง 
 5. นำกระดาษคำตอบของแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ครั้ง ของนักเรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีแบบเปิดมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้     
วิธีการแบบเปิดครบทั้ง 4 แผนการจัดการเรยีนรู้ พบว่า 

รูปที่ 1 คะแนนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าในแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้เกิดมีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลายพฤตกิรรม มผีลมาจาก      
การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ซึ่งพบว่า 
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การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั ้งนี ้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู ้ว ิจัยเก็บข้อมูลจากเครื ่องมือ  ได้แก่           
ข้อมูลจากเทปบันทึกเสียง วิดีทัศน์และพฤติกรรมการเรียนรู้ (Protocol) ของนักเรียน สิ่งที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้และ
ผลงานของนักเรียนจากการทำกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแนวคิด     
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีปรากฏตามสภาพจริง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยการจัดการเรียนท่ีมีลักษณะคล้ายกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด 
โดยเน้นให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองและกล้าที่จะออกมาเสนอแนวคิดของตัวเอง  
 2. นำแผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีการแบบเปิดแผนที ่ 1 และ 2 มาใช้ในการสอนเมื ่อสอนจบครบ  2 แผน         
ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  และเรื่องจุดกึ่งกลางระหว่าง        
จุดสองจุด 
 3. นำแผนการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการแบบเปิดแผนที ่  3 มาใช้ในการสอน เม ื ่อสอนจบครบตามแผน                    
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
 4. นำแผนการจัดการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการแบบเปิดแผนที ่  4 มาใช้ในการสอน เม ื ่อสอนจบครบตามแผน                    
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบด้วยแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดและเส้นตรง          
กับเส้นตรง 
 5. นำกระดาษคำตอบของแบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ครั้ง ของนักเรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีแบบเปิดมาตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้     
วิธีการแบบเปิดครบทั้ง 4 แผนการจัดการเรยีนรู้ พบว่า 

รูปที่ 1 คะแนนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าในแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้เกิดมีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลายพฤตกิรรม มผีลมาจาก      
การจัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ซึ่งพบว่า 

 ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด พบว่า นักเรียนให้ความสนใจกับสถานการณ์ปัญหา เนื่องจากผู้วิจัยมีการใส่
ภาพประกอบลงในใบกิจกรรมและมีการดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยการเล่าเรื ่องเกี ่ยวกับใบกิจกรรม เพื่อกระตุ้น           
ให้นักเรียนเกิดความสนใจที ่จะแก้ปัญหา ผู ้วิจัยถามย้ำเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและให้นักเรียนร่วมกัน           
แสดงแนวคิดในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผล ทั้ง 3 พฤติกรรม และจากการใช้
ภาพประกอบ สื่อหลัก พบว่า จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของตุลาวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 
(Sisavath. 2012) ที่กล่าวว่าในการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา หากครูใช้การพูดหรืออธิบายอย่างเดียวนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจ
ครูสามารถใช้สื่อในการอธิบาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น  ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความร่วมมือ          
ในการแก้สถานการณ์ปัญหา โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มเป็นตัวกระตุ้นนักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
เพราะนักเรียนจะช่วยตัดสินใจในการหาคำตอบและช่วยตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่หาคำตอบ โดยต้องใช้เหตุผลมาสนับสนุน
วิธีการในการหาคำตอบ ส่วนใหญ่มักจะใช้พฤติกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการเรียนรู้ก่อนหน้า คือ นักเรียนจะนำแนวคิด 
ทฤษฎี สูตรที่ได้เรียนก่อนหน้ามาช่วยในการเขียนอธิบายคำตอบและสรุปคำตอบที่ได้จากการแก้ปัญหา  รองลงมา คือ 
พฤติกรรมการเชื ่อมโยงระหว่างตัวแสดงแทนที่แตกต่าง คือ นักเรียนมีการวาดกราฟลงในพิกัดฉาก และมีการวาดภาพ           
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกข้อมูลมาใช้ในการคำนวณคำตอบของนักเรียน และสุดท้าย คือ พฤติกรรมการใช้ความรู้                   
ในชีวิตประจำวันพิจารณาความสมเหตุสมผลของการหาคำตอบ คือ นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์           
ในชีวิตประจำวัน เพื่อมาช่วยในการหาคำตอบ ขั้นท่ี 3 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน ผู้วิจัยจะให้นักเรียนออกมานำเสนอ
แนวคิดของตัวเอง พบว่า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผล เพราะนักเรียนสามารถอธิบายแนวคิด 
หลักการ วิธีคิดของตัวเองได้อย่างเหมาะสม และมีการแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลที่หลากหลายยิ่งขึ้น  
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเช่ือมแนวคิดของนักเรียน จะเน้นการสรุปแนวคิดของนักเรียนท่ีเกิดขึ้น เพื่อสรุปและนำไปแก้ปัญหาต่อไป 
 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างผลงานนักเรียนแสดงพฤติกรรมการใหเ้หตผุล 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  การกำหนดสถานการณ์ปญัหา
ปลายเปิดและจัดบรรยากาศในการสอนที ่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา              
โดยขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาชัดเจน ถูกต้อง 
และหลากหลายขึ้น โดยนักเรียนหาทฤษฎี หลักการ มาสนับสนุนในคำตอบ ขั้นการอภิปรายหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียน      
แสดงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั ้งได้ศึกษาแนวคิด หรือวิธีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                
ในการแก้ปัญหาของคนอื่น และในขั้นสรุป เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแนวคิด และสอบถาม     
ข้อสงสัยในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู ้อื ่น เพื ่อให้นักเรียนเชื ่อมโยง และสามารถนำไปใช้                  
ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  การกำหนดสถานการณ์ปญัหา
ปลายเปิดและจัดบรรยากาศในการสอนที ่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา              
โดยขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนมีการแสดงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาชัดเจน ถูกต้อง 
และหลากหลายขึ้น โดยนักเรียนหาทฤษฎี หลักการ มาสนับสนุนในคำตอบ ขั้นการอภิปรายหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียน      
แสดงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั ้งได้ศึกษาแนวคิด หรือวิธีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                
ในการแก้ปัญหาของคนอื่น และในขั้นสรุป เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแนวคิด และสอบถาม     
ข้อสงสัยในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู ้อื ่น เพื ่อให้นักเรียนเชื ่อมโยง และสามารถนำไปใช้                  
ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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“เพศที่สาม” ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาษาและสังคมไทย 
ศักรินทร์ สวสัด1ี  พัชรพร อ๋อง2 

 
บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศและสังคม โดยใช้เพศที่สามเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
กลไกการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อภาษาและสงัคม และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีต่อเพศท่ีสามผ่านการส ารวจข้อมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียประเภทข่าว เพลง ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และรายการบันเทิง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ภาษาและเพศ เพศและสังคม ภาษาและสังคม จากมุมมองความสัมพันธ์ดังกล่าวพบว่า 1) ภาษาและเพศ ในกลุ่มเพศ
ที่สามมีการเปลี่ยนแปลงกลไกทางภาษาบางอย่างเพื่อเพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ หรือสนทนาเฉพาะกลุ่ม 
ไม่ต้องการใช้ผู้อ่ืนรู้ความหมาย ได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง  การใช้ค าแสลง ค ายืม ภาษาลู และการใช้ค าเสริมหรือค า
สร้อย 2) เพศและสังคม ในอดีตภาพลักษณ์ของเพศท่ีสามส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ ส่งผลให้สังคมมีทัศนคติต่อเพศท่ีสามไป
ในทางไม่ดี แต่ปัจจุบันเพศที่สามเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีการเปิดพื้นที่การแสดงออกทาง
ความคิด ทัศนคติและตัวตน ซึ่งส่งผลต่อความคิด ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเพศที่สาม 3) ภาษาและสังคม จากการส ารวจ
พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางส าคัญที่ช่วยผลักดันการใช้ภาษา ความคิด และสร้างความ
เข้าใจในกลุ่มเพศที่สามต่อสังคมภายนอก จากกระแสสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาในปัจจุบันกลายมาเป็นค า หรือวลี
ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน การศึกษาครั้งน้ีสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคม และสามารถ
บ่งช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับเพศท่ีสาม  

 
ค าส าคัญ : ตัวแปรทางภาษา เพศท่ีสาม ภาษาศาสตร์สังคม   
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“The third gender” in the context of the language and Thai society change.  
Sakkarin Sawatdee3 Patcharaporn Ong4 

 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between language, gender, and society by using the 

third gender as a variable in analyzing the mechanism of change affecting language and society. And 

reflecting social changes towards the third gender through a survey of social media such as news, music, 

dramas, movies, and television programs from 2014 to 2021, which are divided into language and gender, 

gender and society, language and society. From the perspective of this relationship, found that 1) Language 

and Gender: The third sex has some language mechanisms to increase the enjoyment of communication 

or avoid offensive words or group chat do not want others to know the meaning. These include sound 

changes, Slang, Loan words, Lu language, and the suffix words. 2) Gender and Society: In the past, the image 

of the third gender was mostly negative. As a result, society has a bad attitude toward the third fender. 

However, the third gender is becoming more active in society. It is seen in the social media outlets where 

is the space to open their thought, attitudes, and identities, which affected the attitudes of people in 

society. 3) Language and Society: From the research, it is considered to be another important method to 

support the language usage, thought and impact to the society about the third gender. From the current 

social trends that affect the language change to become words or phrases to communicate in everyday 

life. This study can reflect the changes in people’s thinking in society and can indicate the direction of 

language change that is related to the third gender. 

Keywords: language variable; the third gender; sociolinguistics 

 

                                                           
3 Lecturer, Faculty of Liberal Arts, Chinese major, Prince of Songkla University, Hatyai campus. 
4 Researcher, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hatyai campus. 

บทน า 
ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของภาษา ทั้งระดับโครงสร้างของเสียง พยางค์ ค า 

หรือในโครงสร้างของประโยค การศึกษาด้านภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) นี้ เป็นการศึกษาถึงภาษาที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางสังคม เช่น ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ โดยส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาประจ าถิ่น ภาษาตามปัจจัยด้านอายุ ด้าน
อาชีพ (ชไมภัค, 2554) อาทิ การศึกษาถึงความต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาในแต่ละช่วงอายุ การศึกษาภาษาเฉพาะ
ทางการแพทย์  รวมไปถึงด้านเพศของผู้ใช้ภาษา โดยตัวแปรทางเพศ (Sex) เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการเกิดภาษาเฉพาะกลุ่ม มี
บทบาทต่อกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างมาก (อมรา, 2550) ซึ่งเพศสามารถจ าแนกตามเพศสรีระที่มีมาแต่ก าเนิด และเป็น
ภาวะที่สังคมหล่อหลอมกันมาอย่างยาวนาน เรียกว่า เพศสภาวะ (Gender) กล่าวคือเป็นภาวะที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม แบ่งออกเป็น
ชายและหญิง หากแต่ในปัจจุบันมีการนิยามค าว่าเพศขึ้นมาใหม่ คือ เพศวิถี (Sexuality) เป็นภาวะที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิด 
ค่านิยม อุดมคติที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศจนเกิดเป็นรสนิยมทางเพศขึ้น  (กฤตยา, 2554)  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาษาย่อย
เฉพาะกลุ่ม (Register Variation) ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงความเป็นพลวัตทางภาษาซึ่งท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิด
การแทนที่หรือการหายไปของภาษา รวมถึงเกิดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาเฉพาะกลุ่มเพศท่ีสาม (Third sex) หรือกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ภาษาเฉพาะกลุ่มดังกล่าวมักมีลักษณะการเลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค าไม่สุภาพ หรือความหมาย
ที่แท้จริง เพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร โดยใช้ค าสแลง การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ การใช้ภาษาเฉพาะอย่างภาษามะละกอหรือภาษาลู 
การเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏใช้ในปัจจุบัน ดังตัวอย่างประโยคจากซีรีส์ไดอะรี่ ตุ๊ดซี่ ซึ่งออกอากาศในปี 2559  

“มันเทกูไปอยู่กับกิ๊กชะนีมันแล้ว”  
ค าว่า “เท” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า ตะแคงหรือเอียงพาชนะเพื่อให้สิ่งหนึ่งไหลลง

ไป เช่น เทน้ า และค าว่า”ชะนี” หมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเหมือนลิง แขนขาว แต่ค าว่า “เท”กลับถูกน ามาใช้ใน
ความหมายว่า “ทอดทิ้ง” และค าว่า “ชะนี” ถูกใช้เป็นค าเรียกผู้หญิง  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางสังคมสามารถสะท้อนทิศทางของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน และสามารถ
คาดการณ์อนาคตได้ เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้
ภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มนั้นแพร่หลายไปสู่บุคคลกลุ่มอื่นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาเฉพาะกลุ่มของ
เพศที่สาม เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกลไกของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลง และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านมุมมองทาง
ภาษา รวมถึงขยายขอบเขตประเด็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศที่สามในด้านภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ที่ปรากฏในสังคมไทย 

วิธีการศึกษา 
บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้านภาษาศาสตร์สังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพศที่สาม โดยวิเคราะห์รูปแบบ

การใช้ภาษา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศ และสังคมในบริบทความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย โดยส ารวจ
ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเพศที่สาม อาทิ แหล่งข่าว เพลง ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และ
รายการบันเทิง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นการใช้ภาษา และบทบาททางสังคมของ
กลุ่มเพศที่สามที่ปรากฏบนสื่อ 

ผลการศึกษา 
จากการส ารวจและวิเคราะห์การใช้ภาษาของกลุ่มเพศที่สามบนสื่อต่าง ๆ ผู้วิจัยแบ่งปัจจัยความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาษาและเพศ 2) เพศและสังคม 3) สังคมและภาษา  
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“The third gender” in the context of the language and Thai society change.  
Sakkarin Sawatdee3 Patcharaporn Ong4 

 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between language, gender, and society by using the 

third gender as a variable in analyzing the mechanism of change affecting language and society. And 

reflecting social changes towards the third gender through a survey of social media such as news, music, 

dramas, movies, and television programs from 2014 to 2021, which are divided into language and gender, 

gender and society, language and society. From the perspective of this relationship, found that 1) Language 

and Gender: The third sex has some language mechanisms to increase the enjoyment of communication 

or avoid offensive words or group chat do not want others to know the meaning. These include sound 

changes, Slang, Loan words, Lu language, and the suffix words. 2) Gender and Society: In the past, the image 

of the third gender was mostly negative. As a result, society has a bad attitude toward the third fender. 

However, the third gender is becoming more active in society. It is seen in the social media outlets where 

is the space to open their thought, attitudes, and identities, which affected the attitudes of people in 

society. 3) Language and Society: From the research, it is considered to be another important method to 

support the language usage, thought and impact to the society about the third gender. From the current 

social trends that affect the language change to become words or phrases to communicate in everyday 

life. This study can reflect the changes in people’s thinking in society and can indicate the direction of 

language change that is related to the third gender. 

Keywords: language variable; the third gender; sociolinguistics 
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บทน า 
ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเกิดข้ึนได้ในทุกระดับของภาษา ทั้งระดับโครงสร้างของเสียง พยางค์ ค า 

หรือในโครงสร้างของประโยค การศึกษาด้านภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) นี้ เป็นการศึกษาถึงภาษาที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางสังคม เช่น ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ โดยส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาประจ าถิ่น ภาษาตามปัจจัยด้านอายุ ด้าน
อาชีพ (ชไมภัค, 2554) อาทิ การศึกษาถึงความต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาในแต่ละช่วงอายุ การศึกษาภาษาเฉพาะ
ทางการแพทย์  รวมไปถึงด้านเพศของผู้ใช้ภาษา โดยตัวแปรทางเพศ (Sex) เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการเกิดภาษาเฉพาะกลุ่ม มี
บทบาทต่อกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างมาก (อมรา, 2550) ซึ่งเพศสามารถจ าแนกตามเพศสรีระที่มีมาแต่ก าเนิด และเป็น
ภาวะที่สังคมหล่อหลอมกันมาอย่างยาวนาน เรียกว่า เพศสภาวะ (Gender) กล่าวคือเป็นภาวะที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม แบ่งออกเป็น
ชายและหญิง หากแต่ในปัจจุบันมีการนิยามค าว่าเพศขึ้นมาใหม่ คือ เพศวิถี (Sexuality) เป็นภาวะที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิด 
ค่านิยม อุดมคติที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศจนเกิดเป็นรสนิยมทางเพศขึ้น  (กฤตยา, 2554)  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาษาย่อย
เฉพาะกลุ่ม (Register Variation) ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงความเป็นพลวัตทางภาษาซึ่งท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิด
การแทนที่หรือการหายไปของภาษา รวมถึงเกิดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาเฉพาะกลุ่มเพศท่ีสาม (Third sex) หรือกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ภาษาเฉพาะกลุ่มดังกล่าวมักมีลักษณะการเลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค าไม่สุภาพ หรือความหมาย
ที่แท้จริง เพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร โดยใช้ค าสแลง การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ การใช้ภาษาเฉพาะอย่างภาษามะละกอหรือภาษาลู 
การเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏใช้ในปัจจุบัน ดังตัวอย่างประโยคจากซีรีส์ไดอะรี่ ตุ๊ดซี่ ซึ่งออกอากาศในปี 2559  

“มันเทกูไปอยู่กับกิ๊กชะนีมันแล้ว”  
ค าว่า “เท” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า ตะแคงหรือเอียงพาชนะเพื่อให้สิ่งหนึ่งไหลลง

ไป เช่น เทน้ า และค าว่า”ชะนี” หมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเหมือนลิง แขนขาว แต่ค าว่า “เท”กลับถูกน ามาใช้ใน
ความหมายว่า “ทอดทิ้ง” และค าว่า “ชะนี” ถูกใช้เป็นค าเรียกผู้หญิง  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางสังคมสามารถสะท้อนทิศทางของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน และสามารถ
คาดการณ์อนาคตได้ เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้
ภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มนั้นแพร่หลายไปสู่บุคคลกลุ่มอื่นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาเฉพาะกลุ่มของ
เพศที่สาม เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกลไกของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลง และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านมุมมองทาง
ภาษา รวมถึงขยายขอบเขตประเด็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศที่สามในด้านภาษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ที่ปรากฏในสังคมไทย 

วิธีการศึกษา 
บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้านภาษาศาสตร์สังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพศที่สาม โดยวิเคราะห์รูปแบบ

การใช้ภาษา และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศ และสังคมในบริบทความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย โดยส ารวจ
ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเพศที่สาม อาทิ แหล่งข่าว เพลง ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และ
รายการบันเทิง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นการใช้ภาษา และบทบาททางสังคมของ
กลุ่มเพศที่สามที่ปรากฏบนสื่อ 

ผลการศึกษา 
จากการส ารวจและวิเคราะห์การใช้ภาษาของกลุ่มเพศที่สามบนสื่อต่าง ๆ ผู้วิจัยแบ่งปัจจัยความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาษาและเพศ 2) เพศและสังคม 3) สังคมและภาษา  
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1. ภาษาและเพศ 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ปรากฏ พบว่า ลักษณะของภาษาที่กลุ่ม LGBTQ ใช้สื่อสารนั้นมีความหลากหลายมาก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ ค าต้องห้าม เพิ่มอารมณ์ในการสนทนา หรือพูดคุยเรื่องราวที่ไม่ต้องการให้
ผู้อื่นทราบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง  

ในการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง หรือการย้ายเสียง (Sound shift) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเสียงหนึ่งไปยังอีกหน่วย
เสียงหน่ึง ผู้วิจัยพบว่าภาษาเพศที่สามบางค ามีการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญนะ สระ วรรณยุกต์ หรือการเน้นเสียงหนักในการสื่อสาร 
ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับยุทธนา (2547) โดยตัวอย่างค าที่พบได้แก่ ค าว่า “โบ๊ะ” ที่แปลว่า การพอก หรือ ทา เป็นการเปลี่ยน
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นจากค าว่า “โปะ” ที่มีหน่วยเสียง “ป” ไปเป็นหน่วยเสียง “บ” แต่ยังคงความหมายเดิม ค าว่า “เยี่ยม” เป็น
การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะท้ายจาก “ม” เป็น “ว” ดังค าว่า “เยี่ยว” นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนหน่วยเสียงวรรณยุกต์จากต่ าเป็นสูง  
ตัวอย่างเช่น “ใครจะมาสู้กับกู๊” (สามัญ > ตรี) “แย่งซีนกูอี๊ก” (เอก > ตรี) เพื่อเพิ่มอารมณ์ในการสนทนา นอกจากนี้ยังมีการเน้น
เสียง เช่นค าว่า “เริด” ลากเสียงเป็น “เริดดด”  หรือค าว่า “หนึ่ง” จะนิยมเว้นวรรคก่อนออกค าว่า และเน้นเสียงหนัก เช่นวลีที่ว่า 
“ปลาเต๋าเต้ย หนึ่ง!” ตัวอย่างเช่น “ไม่รู้เรื่องแล้ว หนึ่ง!” ซึ่งผู้พูดหมายถึง มีคนไม่เข้าใจหนึ่งคน อาจหมายถึงตัวเองหรือผู้อื่นก็ได้  
1.2 การใช้ค าสแลง และการใช้การเปรียบเทียบ 

ค าสแลง ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นถ้อยค าหรือส านวนท่ีเข้าใจเฉพาะคน
ในบางกลุ่มหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยค าสแลงในกลุ่มเพศที่สามที่พบได้เป็นจ านวนมากเป็นค าที่ เกี่ยวกับสัตว์ เช่น “อิช้าง” 
หมายถึง คนอ้วน “งู” แทนอวัยวะเพศชาย “นก” หมายถึง พลาด บ้างก็มาจากช่ือผลไม้ เช่น “กล้วย” แทนอวัยวะเพศชาย  
“สตรอว์เบอร์รี” แทน โกหก “ล าไย” หมายถึง ร าคาญ บ้างก็ได้มาจากค ากริยาอื่น เช่น “ยิ้ม” หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์  
“เท” หมายถึง ทิ้ง  “คัน” หมายถึง มีอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น  
1.3 การใช้ค ายืม 

ค ายืม เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้จากการยืมภาษาเดียวกัน หรือยืมจากภาษาอื่น ดังที่ 
Bloomfield (1961) ได้กล่าวว่า การยืมภาษาสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การยืมจากวัฒนธรรม (Cultural Borrowing) 
การยืมจากความใกล้ชิด (Intimate Borrowing) และการยืมจากภาษาถิ่น (Dialect Borrowing) จากทฤษฎีข้างต้นภาษาเพศท่ีสาม
ก็เป็นภาษาที่มีการใช้ค ายืมเช่นกัน ซึ่งค ายืมที่พบเป็นค ายืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น “บรีฟ” (Brief) ที่แปลว่า สรุป รวบรัด 
“แคร์”(Care) หมายถึง สนใจ ห่วงใย “เว่อร์” (Over acting) แปลว่า เกินจริง เกินไป เป็นการตัดค า แต่ยังคงความหมายเดิม 
“บ๊ิว” (Build) หมายถึง สร้าง ใช้สื่อถึง การสร้างอารมณ์ และค าว่า “เปย์” (Pay) แปลว่า จ่าย แต่ในท่ีนี้หมายถึง การดูแลด้วยเงิน 
เช่น สายเปย์ รวมไปถึงการใช้สรรพนามภาษาอังกฤษ เช่น ฮี (He)  ชี (She) แทนค าไทย นอกจากนี้ยังมีบางค าถูกยืมมาจาก
ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ อาทิ “ยม” แปลว่า เหนื่อย โทรม มาจาก “ยม” ในภาษาเหนือที่มีความหมายว่า เหี่ยวเฉี่ยว ไม่กรอบ ค าว่า 
“อย่าหาท า” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ไม่ควรท า หรือค าว่า “ว่าซั่น” ที่แปลว่า แบบนั้น เป็นต้น 
1.4 การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม  

จากการศึกษาพบว่าภาษาที่ใช้เรียกว่าภาษาลู หรือภาษากะเทย เดิมทีใช้เฉพาะกลุ่มเพศที่สามเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ภาษาลูเป็นภาษาที่มีลักษณะดัดแปลงมาจากภาษาไทยปกติ โดยการผวนค าที่เป็นการละเล่นทางภาษา
ของไทย (ตามใจ, 2558) ปกติแล้วการผวนค าจะเป็นการสลับต าแหน่งหน่วยเสียงสระ และวรรณยุกต์ของค านั้น ๆ แต่หน่วยเสียง

พยัญชนะไม่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น “ดูหนัง” ผวนเป็น “ดังหนู” “กับข้าว” ผวนเป็น “ก้าวขับ” เป็นต้น ในขณะที่
ภาษาลูนั้นมีการเพิ่มพยางค์ “ลู” เข้าไปในทุกพยางค์เดิมของค าก่อนที่จะท าการผวนค า ซึ่งโครงสร้างการผวนค าในภาษาลู ให้ C 
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะ V แทนหน่วยเสียงสระ และ T แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ โดย 1 แทนพยางค์ “ล”ู ที่เพ่ิมมา และ 2 แทน
ด้วยค าพยางค์เดิม เช่น 

บ้า : C2 V2 T2    ลู + บ้า : C1 V1  +  C2 V2  T2  ล่า + บู้ : C1 V2 T2  +  C2 V1 T2 
ตัวอย่างประโยค 
(1) ผู้ชาย ตัวอย่างการเพิ่มพยางค์  : ลู + ผู้    /    ลู + ชาย     ลู่ /  ผู้        ลาย / ชูย         
(2) ตอแหล ตัวอย่างการเพิ่มพยางค์  : ลู + ตอ /     ซู + แหล     ลอ  ตู        แส / หลู 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การผวนค าในภาษาลูนั้นพยางค์ “ล”ู ที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะต้องออกหน่วยเสียงตัวสะกดและ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์เดียวกับค าพยางค์เดิมดังตัวอย่าง (1) และ (2) แต่ในตัวอย่างที่ (2) ค าพยางค์เดิมมีตัวพยัญชนะเป็นหน่วย
เสียง ล ซึ่งจะใช้ ค าว่า “ซู” มาเป็นพยางค์เพิ่มแทน เพื่อให้ท าการผวนได้ เช่นเดียวกันกับค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะ “ร” อาทิ รัก 
ก็จะผวนเป็น ซู้รัก และผวนเป็น ซักรู้ และต่อมาอาจมีการตัดค าออก เช่น “หลัว” มาจาก “หลัวผู” “ลูกหลาว” มาจาก “ลูกหลาว
ส”ู “เลี่ย” มาจาก “เลี่ยหู้” “กะเลย” มาจาก “กะเลยทุย” ปัจจุบันได้มีการน าไปใช้ในกลุ่มของผู้หญิงเช่นเดียวกัน  
1.5 การสร้างค าใหม่ หรือค าเสริมต่อท้าย 

การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยประเภทนี้ส่วนใหญ่มาจากกระแสสังคมที่ได้รับความนิยม เช่น บทเพลง สุดปัง ของ 
MILLI ที่เผยแพร่บน YouTube เมื่อปี 2563 โดยในค าร้องมีการใส่ภาษาเฉพาะเพศที่สาม หรือค าอื่น ๆ ลงไปในเพลง อาทิค าว่า 
“ปัง” ที่แปลว่า “ดี เยี่ยม” แต่ก็มีการเติมค าเสริมเพื่อบอกระดับ เช่นค าว่า “สุด” หรืออาจต่อท้ายด้วยค าว่า “ปุริเย่” และในเพลง
นี้ก็ยังมีภาษาลูสอดแทรกอยู่จนเป็นที่มาของค าว่า “ตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะ”  ที่แปลว่า “ตาย” จากการสัมภาษณ์ของมิลลิ ใน
รายการ ป้าป้าหน้าฟีด ที่ออกอากาศเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก
กลุ่มเพศที่สามที่เป็นช่างแต่งหน้า ต่อมาด้วยวลีที่ฮิต เช่น “นะน้องนะ” มาจากเพจเฟสบุ๊คช่ือว่า “VEEN วีน” นิยมใช้ต่อท้าย
ประโยคบอกเล่าทั่วไป รวมไปถึงการสร้างค าใหม่ เช่น ต๊าซ มาจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค “สไปร์ทที่ไหล่กว้าง” ใช้ในความหมายว่า ดี เยี่ยม 
โดนใจ รวมไปถึงค าใหม่อื่นๆ เช่น จึ้ง ที่มีความหมายเหมือน “ต๊าช” และค าว่า “บ้ง” ที่แปลว่า พัง พินาศ ตาย  
 จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเพศที่สามนั้นมีความหลากหลาย
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ค าเพื่อหลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ ค าที่สื่อถึงเพศ ค าที่ใช้เพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร จนกลายมา
เป็นภาษาในสังคมรุ่นใหม่ปรากฏอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตและในชีวิตประจ าวัน  
2. เพศและสังคม 

ในอดีตภาพลักษณ์ของกลุ่มเพศที่สามถูกน าเสนอออกมาในแง่ลบอยู่บ่อยครั้ง ค าแสลงบางค าเกิดมาจากการน าเสนอ
ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นค าว่า “ถั่วด า” มีที่มาจากเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปี 2478 ที่ถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์กรุงศรี 
กล่าวว่าเป็นการก่อเหตุของนายถั่วด าที่ได้หลอกล่อเด็กผู้ชายไปเพื่อส าเร็จความใคร่ ซึ่งต่อมาช่ือของนายถั่วด าได้กลายมาเป็นมา
เป็นหนึ่งในค าแสลงที่มีความหมายว่า การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักชาย (รวงทอง, 2550 อ้างถึงใน วัชรวุฒิ และพัชรินทร์ , 
2558) นอกจากนี้ยังมีค าที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อเรียกกลุ่มเพศที่สามโดยเฉพาะ เช่น ตุ๊ด เกย์ ทอม กะเทย ตีฉิ่ง สายเหลือง เป็นต้น 
ค าเหล่านี้เป็นค าที่ใช้เหยียดเพศ จะเห็นได้จากละคร สื่อโทรทัศน์ในสมัยก่อนที่มีการล้อ หรือเหยียดเพศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ตรงตาม
เพศสภาพ ท าให้สังคมมองว่าการมีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศสภาพเป็นเรื่องที่น่าอับอายและน่ารังเกียจส าหรับสังคม กระทั่งเกิดการไม่
ยอมรับและกีดกันทางสังคมต่อกลุ่มเพศที่สามนี้ เช่น การแต่งกายเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรหากไม่แต่งกายตรงตามเพศสภาพจะไม่
สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ การสมัครงานหรือเข้ารับข้าราชการบางครั้งจะมีการพิจารณาส่วนนี้ด้วย จนกระทั่งเกิดเป็นประเด็น
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1. ภาษาและเพศ 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาที่ปรากฏ พบว่า ลักษณะของภาษาที่กลุ่ม LGBTQ ใช้สื่อสารนั้นมีความหลากหลายมาก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ ค าต้องห้าม เพิ่มอารมณ์ในการสนทนา หรือพูดคุยเรื่องราวที่ไม่ต้องการให้
ผู้อื่นทราบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง  

ในการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง หรือการย้ายเสียง (Sound shift) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเสียงหนึ่งไปยังอีกหน่วย
เสียงหน่ึง ผู้วิจัยพบว่าภาษาเพศที่สามบางค ามีการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญนะ สระ วรรณยุกต์ หรือการเน้นเสียงหนักในการสื่อสาร 
ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับยุทธนา (2547) โดยตัวอย่างค าที่พบได้แก่ ค าว่า “โบ๊ะ” ที่แปลว่า การพอก หรือ ทา เป็นการเปลี่ยน
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นจากค าว่า “โปะ” ที่มีหน่วยเสียง “ป” ไปเป็นหน่วยเสียง “บ” แต่ยังคงความหมายเดิม ค าว่า “เยี่ยม” เป็น
การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะท้ายจาก “ม” เป็น “ว” ดังค าว่า “เยี่ยว” นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนหน่วยเสียงวรรณยุกต์จากต่ าเป็นสูง  
ตัวอย่างเช่น “ใครจะมาสู้กับกู๊” (สามัญ > ตรี) “แย่งซีนกูอี๊ก” (เอก > ตรี) เพื่อเพิ่มอารมณ์ในการสนทนา นอกจากนี้ยังมีการเน้น
เสียง เช่นค าว่า “เริด” ลากเสียงเป็น “เริดดด”  หรือค าว่า “หนึ่ง” จะนิยมเว้นวรรคก่อนออกค าว่า และเน้นเสียงหนัก เช่นวลีที่ว่า 
“ปลาเต๋าเต้ย หนึ่ง!” ตัวอย่างเช่น “ไม่รู้เรื่องแล้ว หนึ่ง!” ซึ่งผู้พูดหมายถึง มีคนไม่เข้าใจหนึ่งคน อาจหมายถึงตัวเองหรือผู้อื่นก็ได้  
1.2 การใช้ค าสแลง และการใช้การเปรียบเทียบ 

ค าสแลง ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นถ้อยค าหรือส านวนท่ีเข้าใจเฉพาะคน
ในบางกลุ่มหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยค าสแลงในกลุ่มเพศที่สามที่พบได้เป็นจ านวนมากเป็นค าที่ เกี่ยวกับสัตว์ เช่น “อิช้าง” 
หมายถึง คนอ้วน “งู” แทนอวัยวะเพศชาย “นก” หมายถึง พลาด บ้างก็มาจากช่ือผลไม้ เช่น “กล้วย” แทนอวัยวะเพศชาย  
“สตรอว์เบอร์รี” แทน โกหก “ล าไย” หมายถึง ร าคาญ บ้างก็ได้มาจากค ากริยาอื่น เช่น “ยิ้ม” หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์  
“เท” หมายถึง ทิ้ง  “คัน” หมายถึง มีอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น  
1.3 การใช้ค ายืม 

ค ายืม เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้จากการยืมภาษาเดียวกัน หรือยืมจากภาษาอื่น ดังที่ 
Bloomfield (1961) ได้กล่าวว่า การยืมภาษาสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การยืมจากวัฒนธรรม (Cultural Borrowing) 
การยืมจากความใกล้ชิด (Intimate Borrowing) และการยืมจากภาษาถิ่น (Dialect Borrowing) จากทฤษฎีข้างต้นภาษาเพศท่ีสาม
ก็เป็นภาษาที่มีการใช้ค ายืมเช่นกัน ซึ่งค ายืมที่พบเป็นค ายืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น “บรีฟ” (Brief) ที่แปลว่า สรุป รวบรัด 
“แคร์”(Care) หมายถึง สนใจ ห่วงใย “เว่อร์” (Over acting) แปลว่า เกินจริง เกินไป เป็นการตัดค า แต่ยังคงความหมายเดิม 
“บ๊ิว” (Build) หมายถึง สร้าง ใช้สื่อถึง การสร้างอารมณ์ และค าว่า “เปย์” (Pay) แปลว่า จ่าย แต่ในท่ีนี้หมายถึง การดูแลด้วยเงิน 
เช่น สายเปย์ รวมไปถึงการใช้สรรพนามภาษาอังกฤษ เช่น ฮี (He)  ชี (She) แทนค าไทย นอกจากนี้ยังมีบางค าถูกยืมมาจาก
ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ อาทิ “ยม” แปลว่า เหนื่อย โทรม มาจาก “ยม” ในภาษาเหนือที่มีความหมายว่า เหี่ยวเฉี่ยว ไม่กรอบ ค าว่า 
“อย่าหาท า” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ไม่ควรท า หรือค าว่า “ว่าซั่น” ที่แปลว่า แบบนั้น เป็นต้น 
1.4 การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม  

จากการศึกษาพบว่าภาษาท่ีใช้เรียกว่าภาษาลู หรือภาษากะเทย เดิมทีใช้เฉพาะกลุ่มเพศที่สามเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ภาษาลูเป็นภาษาที่มีลักษณะดัดแปลงมาจากภาษาไทยปกติ โดยการผวนค าที่เป็นการละเล่นทางภาษา
ของไทย (ตามใจ, 2558) ปกติแล้วการผวนค าจะเป็นการสลับต าแหน่งหน่วยเสียงสระ และวรรณยุกต์ของค านั้น ๆ แต่หน่วยเสียง

พยัญชนะไม่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น “ดูหนัง” ผวนเป็น “ดังหนู” “กับข้าว” ผวนเป็น “ก้าวขับ” เป็นต้น ในขณะที่
ภาษาลูนั้นมีการเพิ่มพยางค์ “ลู” เข้าไปในทุกพยางค์เดิมของค าก่อนที่จะท าการผวนค า ซึ่งโครงสร้างการผวนค าในภาษาลู ให้ C 
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะ V แทนหน่วยเสียงสระ และ T แทนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ โดย 1 แทนพยางค์ “ลู” ที่เพ่ิมมา และ 2 แทน
ด้วยค าพยางค์เดิม เช่น 

บ้า : C2 V2 T2    ลู + บ้า : C1 V1  +  C2 V2  T2  ล่า + บู้ : C1 V2 T2  +  C2 V1 T2 
ตัวอย่างประโยค 
(1) ผู้ชาย ตัวอย่างการเพิ่มพยางค์  : ลู + ผู้    /    ลู + ชาย     ลู่ /  ผู้        ลาย / ชูย         
(2) ตอแหล ตัวอย่างการเพิ่มพยางค์  : ลู + ตอ /     ซู + แหล     ลอ  ตู        แส / หลู 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การผวนค าในภาษาลูนั้นพยางค์ “ลู” ที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะต้องออกหน่วยเสียงตัวสะกดและ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์เดียวกับค าพยางค์เดิมดังตัวอย่าง (1) และ (2) แต่ในตัวอย่างที่ (2) ค าพยางค์เดิมมีตัวพยัญชนะเป็นหน่วย
เสียง ล ซึ่งจะใช้ ค าว่า “ซู” มาเป็นพยางค์เพิ่มแทน เพื่อให้ท าการผวนได้ เช่นเดียวกันกับค าท่ีมีหน่วยเสียงพยัญชนะ “ร” อาทิ รัก 
ก็จะผวนเป็น ซู้รัก และผวนเป็น ซักรู้ และต่อมาอาจมีการตัดค าออก เช่น “หลัว” มาจาก “หลัวผู” “ลูกหลาว” มาจาก “ลูกหลาว
สู” “เลี่ย” มาจาก “เลี่ยหู้” “กะเลย” มาจาก “กะเลยทุย” ปัจจุบันได้มีการน าไปใช้ในกลุ่มของผู้หญิงเช่นเดียวกัน  
1.5 การสร้างค าใหม่ หรือค าเสริมต่อท้าย 

การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยประเภทนี้ส่วนใหญ่มาจากกระแสสังคมที่ได้รับความนิยม เช่น บทเพลง สุดปัง ของ 
MILLI ที่เผยแพร่บน YouTube เมื่อปี 2563 โดยในค าร้องมีการใส่ภาษาเฉพาะเพศท่ีสาม หรือค าอื่น ๆ ลงไปในเพลง อาทิค าว่า 
“ปัง” ที่แปลว่า “ดี เยี่ยม” แต่ก็มีการเติมค าเสริมเพื่อบอกระดับ เช่นค าว่า “สุด” หรืออาจต่อท้ายด้วยค าว่า “ปุริเย่” และในเพลง
นี้ก็ยังมีภาษาลูสอดแทรกอยู่จนเป็นที่มาของค าว่า “ตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะ”  ที่แปลว่า “ตาย” จากการสัมภาษณ์ของมิลลิ ใน
รายการ ป้าป้าหน้าฟีด ที่ออกอากาศเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก
กลุ่มเพศที่สามที่เป็นช่างแต่งหน้า ต่อมาด้วยวลีที่ฮิต เช่น “นะน้องนะ” มาจากเพจเฟสบุ๊คช่ือว่า “VEEN วีน” นิยมใช้ต่อท้าย
ประโยคบอกเล่าทั่วไป รวมไปถึงการสร้างค าใหม่ เช่น ต๊าซ มาจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค “สไปร์ทที่ไหล่กว้าง” ใช้ในความหมายว่า ดี เยี่ยม 
โดนใจ รวมไปถึงค าใหม่อื่นๆ เช่น จึ้ง ที่มีความหมายเหมือน “ต๊าช” และค าว่า “บ้ง” ที่แปลว่า พัง พินาศ ตาย  
 จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเพศที่สามนั้นมีความหลากหลาย
และมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ค าเพื่อหลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ ค าที่สื่อถึงเพศ ค าที่ใช้เพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร จนกลายมา
เป็นภาษาในสังคมรุ่นใหม่ปรากฏอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตและในชีวิตประจ าวัน  
2. เพศและสังคม 

ในอดีตภาพลักษณ์ของกลุ่มเพศที่สามถูกน าเสนอออกมาในแง่ลบอยู่บ่อยครั้ง ค าแสลงบางค าเกิดมาจากการน าเสนอ
ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นค าว่า “ถั่วด า” มีที่มาจากเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปี 2478 ที่ถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์กรุงศรี 
กล่าวว่าเป็นการก่อเหตุของนายถั่วด าที่ได้หลอกล่อเด็กผู้ชายไปเพื่อส าเร็จความใคร่ ซึ่งต่อมาช่ือของนายถั่วด าได้กลายมาเป็นมา
เป็นหนึ่งในค าแสลงที่มีความหมายว่า การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักชาย (รวงทอง, 2550 อ้างถึงใน วัชรวุฒิ และพัชรินทร์ , 
2558) นอกจากนี้ยังมีค าที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อเรียกกลุ่มเพศที่สามโดยเฉพาะ เช่น ตุ๊ด เกย์ ทอม กะเทย ตีฉิ่ง สายเหลือง เป็นต้น 
ค าเหล่านี้เป็นค าที่ใช้เหยียดเพศ จะเห็นได้จากละคร สื่อโทรทัศน์ในสมัยก่อนที่มีการล้อ หรือเหยียดเพศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ตรงตาม
เพศสภาพ ท าให้สังคมมองว่าการมีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศสภาพเป็นเรื่องที่น่าอับอายและน่ารังเกียจส าหรับสังคม กระทั่งเกิดการไม่
ยอมรับและกีดกันทางสังคมต่อกลุ่มเพศที่สามนี้ เช่น การแต่งกายเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรหากไม่แต่งกายตรงตามเพศสภาพจะไม่
สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ การสมัครงานหรือเข้ารับข้าราชการบางครั้งจะมีการพิจารณาส่วนนี้ด้วย จนกระทั่งเกิดเป็นประเด็น
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การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ภายใต้ 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 (ไทยรัฐ, 2562)  

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มมีการเปิดรับและให้โอกาสแก่เพศที่สามให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ 
ความสามารถของตนได้อย่างเปิดเผยมากกว่าในอดีต เช่น การผลิตสื่อละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ ที่มีการน าเสนอมมุมมองของเพศที่
สามในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง “ดิว ไปด้วยกันนะ” ที่เข้าฉายเมื่อปี 2562 เป็นการน าเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองคนที่
ต้องปกปิดความสัมพันธ์จากครอบครัวและสังคมรอบข้างจนท าให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกัน ซึ่งในเรื่องนี้มีการน าเสนอมุมองความคิด
ด้านเพศท่ีสาม เช่น การส่งไปเข้าค่ายทหารเพื่อแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ภาพยนตร์เรื่อง “Fathers” ที่เข้าฉายในปี 2559 
เป็นน าเสนอคู่ประเด็นครอบครัว สิทธิการรับรองบุตร มุมมองสังคมที่มีต่อครอบครัวเพศที่สาม หรือภาพยนตร์แนวตลกอย่าง “หอ
แต๋วแตก” ที่เข้าฉายครั้งแรกในปี 2550 และมีภาคต่อมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 8 ภาค ละครโทรทัศน์เรื่อง “ใบไม้ที่ปลิดปลิว” ที่
ออกอากาศเม่ือปี 2562 เป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ “นิรา” สตรีข้ามเพศที่เป็นตัวละครหลัก เพื่อแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ความรัก ครอบครับ และแรงกดดันจากสังคม รวมไปถึงซีรีส์วายหรือซีรีส์ชายรักชายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายปีท่ีผ่านมา 
นับตั้งแต่ปี 2557-2564 บนแอพพลิเคช่ัน LINE TV มีละครซีรีส์วายไทยที่ปรากฏทั้งหมด 74 เรื่อง นอกจากนี้การแสดงออกทาง
เพศยังถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีพิธีกรผู้ด าเนินรายการเป็นเพศที่สาม เช่น รายการทอล์คกะเทย ที่ด าเนิน
รายการโดยคุณนิติ ชัยชิตาทร หรือ คุณป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย รวมไปถึงรายการเทยเที่ยวไทย ที่มีพิธีกรหลักเป็นกลุ่มเพศที่สาม 
หรือรายการน าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษอย่างรายการ Lookgolf’s English Room ซึ่งรายการข้างต้นต่างได้รับความนิยมอย่าง
มาก การน าเสนอบทบาทเพศที่สามผ่านสื่อดังกล่าว มีทั้งการใช้ภาษา เช่น การใช้ค าลงท้าย “คะ ค่ะ ขา” แบบผู้หญิง และรูปแบบ
การใช้ค าที่พบได้บ่อยกลุ่ม LGBTQ  ดังประเด็นที่ 1 ข้างต้น เช่น การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เพื่อเสริมน้ าเสียง การใช้ค าแสลงเพื่อ
เลี่ยงค าต้องห้าม รวมไปถึงกริยาท่าทางการแสดงออกและการแต่งกายที่บ่งบอกเพศวิถี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวาลี (2563) ที่
ศึกษาถึงบทบาทพิธีกรเพศที่สามผ่านรายการโทรทัศน์ว่ามีการแสดงออกผ่านภาษา กริยาท่าทาง และการแต่งกาย ถึงแม้ว่า
สังคมไทยจะเปิดพื้นท่ีในการแสดงจุดยืนของเพศที่สาม แต่ก็ยังคงมีการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ เช่นเมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา (BBC NEWS, 2563) มีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอ้งสิทธิสมรสเท่าเทียม สิทธิเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม พร้อม
ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวภายในรัฐสภา เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่ต้องการเรียกร้องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือ่
เปิดช่องทางในการสมรสชองเพศเดียวกัน ให้การแต่งงานในเพศเดียวกันและเพศต่างกันมีความเท่าเทียมและถูกต้องตามกฎหมาย 
จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2535 มาตรา 1448 ว่าด้วยเรื่องการสมรสจะท าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบ
เจ็ดปีบริบูณ์แล้ว โดยมีการระบุไว้เพศชายและหญิงไว้อย่างชัดเจน ท าให้กลุ่มเพศท่ีสามมองว่าเป็นความไม่เท่าเทียมทางเพศและ
สิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ได้ระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และตามมาตรา 213 ว่าด้วย “บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่ากระท าการนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ”  

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติที่มีต่อเพศท่ีสามที่แตกต่างไปจากเดิม เพศที่สาม
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคม นับว่าเป็นไปในทางที่ดีที่เพศที่สามจะได้รับการยอมรับและมีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าสื่อมีส่วนช่วยในการผลักดัน เปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเพศท่ีสาม 
3. ภาษาและสังคม 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติของคนในสังคม นอกจากนี้ภาษายังสะท้อนพฤติกรรมและความเจริญก้าวหน้าของสังคมที่

เกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดกันภายในสังคมเดียวกันและอาจจะมีการหยิบยืมหรือส่งต่อกันระหว่างสังคม (สุภัทร, 2560) โดย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นจากสังคมรอบข้างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ หรืออาจเป็นไปตามเจตนาของคนในสังคม
(อมรา, 2550) ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือรายการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรปูแบบ การสื่อสารและการกระจายข่าวสารเข้าถึงบุคคลไดง่้าย เป็นผลให้ภาษา
เฉพาะกลุ่มกระจายไปสู่สังคมภายนอกมากขึ้น เช่น ภาษาลูที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ของรายการ คลับ ฟรายเดย์ ตอน ความลับของมิ้นต์
กับมิว ในปี 2557 ซึ่งเป็นฉากที่มีการใช้ภาษาลูสนทนากันระหว่างตัวละครมิวและเพื่อน เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ความหมาย จากฉาก
ดังกล่าว เมื่อได้รับการออกอากาศจึงเกิดเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง การศึกษาของยุทธนา 
(2547) พบว่าภาษาลูมีการใช้ต่อกันมาในกลุ่มเพศที่สาม เรียกว่า ภาษากะเทย เมื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ท าให้สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาของการน าภาษาลูไปใช้ได้ว่ามีการน าไปใช้ยาวนานกว่า 40 ปี (ปัจจุบันปี 2565) นอกจากนี้จากการส ารวจสื่อโซเชียล
มีเดียตั้งแต่ปี 2557-2564 พบว่ากระแสสังคมในช่วงที่ผ่านมาทั้งจากเกมออนไลน์ ละคร ภาพยนต์ เพลง การประกวดนางงาม และ
แหล่งข่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาษา เช่น เกมเศรษฐีของทาง LINE มีการน าค าศัพท์ในเกมมาใช้ในการสื่อสาร เช่น “สร้าง
แลนมาร์ค” ที่หมายถึง “การจับจอง การเลือก” หรือวลีฮิตจากซีรีส์ดัง “ตุ๊ดซี่ ไดอะรี่” อย่างค าว่า “สิบ สิบ สิบ ไปเลยจ้ะ” ในด้าน
ของบทเพลง เช่น ในเพลง พักก่อน หรือ สุดปัง ของมิลลิ ที่มีความหลากหลายของภาษา ทั้งการน าภาษาถิ่น ภาษาลู ค าสแลงต่าง  
ๆ มาใช้ ท าให้เกิดเป็นกระแสสังคม และได้รับการหยบิยกมาใช้ในบทสนทนา เช่น ค าว่า “พักก่อน” “สุดปัง” “ตุยเย่” เป็นต้น หรือ
จากการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์การมีปากเสียงกันระหว่างพระภิกษุกับสาวประเภทสองท่านหนึ่งบนรถตู้ ว่า “อีกะเทย 
มึงสิกะเทย มึงมีใบมั้ย กูจะแจ้ง” ก็ถูกน ามาใช้ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน หรือแม้แต่บทสนทนาของแอนนา ทีวีพูล กับ พี่จี้ ที่มีวลีว่า 
“พูดได้มั้ยพี่จี้” โดยน ามาใช้ในการขออนุญาตก่อนเล่าเรื่องหรือเริ่มบทสนทนา  

จากตัวอย่างกระแสสังคมข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า สื่อโซเชียลในปัจจุบันกลายเป็นสือ่กลางส าคัญในการขยายขอบเขตการใช้
ภาษาเฉพาะกลุ่มไปยังสังคมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับฐิตินัน (2556) ที่กล่าวว่า สื่อ มีบทบาทในการสร้างค่านิยมและอัตลักษณ์ทาง
สังคม ยังเป็นพ้ืนท่ีในการแสดงออกถึงตัวตน รวมไปถึงมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมของคนในสังคม โดยสื่อกลางดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษา อีกทั้งยังได้สอดคล้องกับวันจรัตน์ (2554) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคมโดยมาจากตัวแปรทางคุณสมบัติของผู้พูด เช่น เพศ อายุ และอีกปั จจัย
หนึ่งคือตัวแปรทางสังคม เช่น วัฒนธรรม วิธีการสื่อสาร เป็นต้น 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศ และสังคม ตามแนวคิดด้านภาษาศาสตร์สังคมที่ว่าด้วยเรื่องภาษาเป็น

เครื่องมือที่สามารถสะท้อนเรื่องราวของสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามเข้ามาเป็นตัวแปรในการ
วิเคราะห์การใช้ภาษาและอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบันให้เห็นได้อย่างเด่นชัด  
ผ่าน 3 มุมมองความสัมพันธ์ ดังนี้ 1) ภาษาและเพศ ในการใช้ภาษาของกลุ่มเพศที่สามมีความหลายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนเสียงพยัญชะ หรือเปลี่ยนระดับวรรณยุกต์ของค าเดิมให้สูงขึ้น การใช้ค าแสลงที่นิยามความหมายขึ้นใหม่ที่ใช้กันในกลุ่ม เพื่อ
หลีกเลี่ยงความหมายบางประการ หรือการใช้ค ายืม อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาลูประกอบอยู่ในบทสนทนาทั่วไปอีกด้วย ท าให้การ
สนทนามีความโดดเด่นขึ้น รวมไปถึงการใช้ค าสร้อยหรือค าเสริมต่อท้าย เพื่อเพิ่มอารมณ์อรรถรสในการสื่อสาร 2) เพศและสังคม 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเพศที่สามเข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มขึ้น มีพื้นที่การแสดงออกทางความคิด ทัศนคติและตัวตนผ่านสื่อต่าง  ๆ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในแง่ลบของเพศท่ีสาม เพิ่มการรับรู้ถึงกลุ่มเพศที่สามต่อคน
ในสังคม ผ่านการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และการแต่งกาย 3) ภาษาและสังคม กระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลาเป็น
ตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาษา โดยมีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการขยายขอบเขตการใช้ภาษา ผลักดันความคิด 
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การร้องเรียนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ภายใต้ 
พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 (ไทยรัฐ, 2562)  

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มมีการเปิดรับและให้โอกาสแก่เพศที่สามให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ 
ความสามารถของตนได้อย่างเปิดเผยมากกว่าในอดีต เช่น การผลิตสื่อละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ ที่มีการน าเสนอมมุมมองของเพศท่ี
สามในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง “ดิว ไปด้วยกันนะ” ที่เข้าฉายเมื่อปี 2562 เป็นการน าเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองคนที่
ต้องปกปิดความสัมพันธ์จากครอบครัวและสังคมรอบข้างจนท าให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกัน ซึ่งในเรื่องนี้มีการน าเสนอมุมองความคิด
ด้านเพศท่ีสาม เช่น การส่งไปเข้าค่ายทหารเพื่อแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ภาพยนตร์เรื่อง “Fathers” ที่เข้าฉายในปี 2559 
เป็นน าเสนอคู่ประเด็นครอบครัว สิทธิการรับรองบุตร มุมมองสังคมที่มีต่อครอบครัวเพศที่สาม หรือภาพยนตร์แนวตลกอย่าง “หอ
แต๋วแตก” ที่เข้าฉายครั้งแรกในปี 2550 และมีภาคต่อมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 8 ภาค ละครโทรทัศน์เรื่อง “ใบไม้ที่ปลิดปลิว” ที่
ออกอากาศเม่ือปี 2562 เป็นการน าเสนอภาพลักษณ์ “นิรา” สตรีข้ามเพศที่เป็นตัวละครหลัก เพื่อแสดงความคิดเห็นในมุมมอง
ความรัก ครอบครับ และแรงกดดันจากสังคม รวมไปถึงซีรีส์วายหรือซีรีส์ชายรักชายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายปีท่ีผ่านมา 
นับตั้งแต่ปี 2557-2564 บนแอพพลิเคช่ัน LINE TV มีละครซีรีส์วายไทยที่ปรากฏทั้งหมด 74 เรื่อง นอกจากนี้การแสดงออกทาง
เพศยังถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีพิธีกรผู้ด าเนินรายการเป็นเพศที่สาม เช่น รายการทอล์คกะเทย ที่ด าเนิน
รายการโดยคุณนิติ ชัยชิตาทร หรือ คุณป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย รวมไปถึงรายการเทยเที่ยวไทย ที่มีพิธีกรหลักเป็นกลุ่มเพศที่สาม 
หรือรายการน าเสนอความรู้ภาษาอังกฤษอย่างรายการ Lookgolf’s English Room ซึ่งรายการข้างต้นต่างได้รับความนิยมอย่าง
มาก การน าเสนอบทบาทเพศที่สามผ่านสื่อดังกล่าว มีทั้งการใช้ภาษา เช่น การใช้ค าลงท้าย “คะ ค่ะ ขา” แบบผู้หญิง และรูปแบบ
การใช้ค าท่ีพบได้บ่อยกลุ่ม LGBTQ  ดังประเด็นที่ 1 ข้างต้น เช่น การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เพื่อเสริมน้ าเสียง การใช้ค าแสลงเพื่อ
เลี่ยงค าต้องห้าม รวมไปถึงกริยาท่าทางการแสดงออกและการแต่งกายที่บ่งบอกเพศวิถี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวาลี (2563) ที่
ศึกษาถึงบทบาทพิธีกรเพศที่สามผ่านรายการโทรทัศน์ว่ามีการแสดงออกผ่านภาษา กริยาท่าทาง และการแต่งกาย ถึงแม้ว่า
สังคมไทยจะเปิดพื้นท่ีในการแสดงจุดยืนของเพศที่สาม แต่ก็ยังคงมีการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ เช่นเมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา (BBC NEWS, 2563) มีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอ้งสิทธิสมรสเท่าเทียม สิทธิเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม พร้อม
ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวภายในรัฐสภา เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่ต้องการเรียกร้องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพือ่
เปิดช่องทางในการสมรสชองเพศเดียวกัน ให้การแต่งงานในเพศเดียวกันและเพศต่างกันมีความเท่าเทียมและถูกต้องตามกฎหมาย 
จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2535 มาตรา 1448 ว่าด้วยเรื่องการสมรสจะท าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบ
เจ็ดปีบริบูณ์แล้ว โดยมีการระบุไว้เพศชายและหญิงไว้อย่างชัดเจน ท าให้กลุ่มเพศที่สามมองว่าเป็นความไม่เท่าเทียมทางเพศและ
สิทธิที่ควรได้รับ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ได้ระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และตามมาตรา 213 ว่าด้วย “บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่ากระท าการนั้นขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ”  

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติที่มีต่อเพศท่ีสามที่แตกต่างไปจากเดิม เพศที่สาม
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคม นับว่าเป็นไปในทางที่ดีที่เพศที่สามจะได้รับการยอมรับและมีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าสื่อมีส่วนช่วยในการผลักดัน เปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเพศท่ีสาม 
3. ภาษาและสังคม 

ภาษาเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติของคนในสังคม นอกจากนี้ภาษายังสะท้อนพฤติกรรมและความเจริญก้าวหน้าของสังคมที่

เกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดกันภายในสังคมเดียวกันและอาจจะมีการหยิบยืมหรือส่งต่อกันระหว่างสังคม (สุภัทร, 2560) โดย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นจากสังคมรอบข้างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ หรืออาจเป็นไปตามเจตนาของคนในสังคม
(อมรา, 2550) ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือรายการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรปูแบบ การสื่อสารและการกระจายข่าวสารเข้าถึงบุคคลไดง่้าย เป็นผลให้ภาษา
เฉพาะกลุ่มกระจายไปสู่สังคมภายนอกมากขึ้น เช่น ภาษาลูที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ของรายการ คลับ ฟรายเดย์ ตอน ความลับของมิ้นต์
กับมิว ในปี 2557 ซึ่งเป็นฉากที่มีการใช้ภาษาลูสนทนากันระหว่างตัวละครมิวและเพื่อน เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ความหมาย จากฉาก
ดังกล่าว เมื่อได้รับการออกอากาศจึงเกิดเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง การศึกษาของยุทธนา 
(2547) พบว่าภาษาลูมีการใช้ต่อกันมาในกลุ่มเพศที่สาม เรียกว่า ภาษากะเทย เมื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ท าให้สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาของการน าภาษาลูไปใช้ได้ว่ามีการน าไปใช้ยาวนานกว่า 40 ปี (ปัจจุบันปี 2565) นอกจากนี้จากการส ารวจสื่อโซเชียล
มีเดียตั้งแต่ปี 2557-2564 พบว่ากระแสสังคมในช่วงที่ผ่านมาทั้งจากเกมออนไลน์ ละคร ภาพยนต์ เพลง การประกวดนางงาม และ
แหล่งข่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาษา เช่น เกมเศรษฐีของทาง LINE มีการน าค าศัพท์ในเกมมาใช้ในการสื่อสาร เช่น “สร้าง
แลนมาร์ค” ที่หมายถึง “การจับจอง การเลือก” หรือวลีฮิตจากซีรีส์ดัง “ตุ๊ดซี่ ไดอะรี่” อย่างค าว่า “สิบ สิบ สิบ ไปเลยจ้ะ” ในด้าน
ของบทเพลง เช่น ในเพลง พักก่อน หรือ สุดปัง ของมิลลิ ที่มีความหลากหลายของภาษา ทั้งการน าภาษาถิ่น ภาษาลู ค าสแลงต่าง 
ๆ มาใช้ ท าให้เกิดเป็นกระแสสังคม และได้รับการหยบิยกมาใช้ในบทสนทนา เช่น ค าว่า “พักก่อน” “สุดปัง” “ตุยเย่” เป็นต้น หรือ
จากการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์การมีปากเสียงกันระหว่างพระภิกษุกับสาวประเภทสองท่านหนึ่งบนรถตู้ ว่า “อีกะเทย 
มึงสิกะเทย มึงมีใบมั้ย กูจะแจ้ง” ก็ถูกน ามาใช้ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน หรือแม้แต่บทสนทนาของแอนนา ทีวีพูล กับ พี่จี้ ที่มีวลีว่า 
“พูดได้มั้ยพี่จี้” โดยน ามาใช้ในการขออนุญาตก่อนเล่าเรื่องหรือเริ่มบทสนทนา  

จากตัวอย่างกระแสสังคมข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า สื่อโซเชียลในปัจจุบันกลายเป็นสือ่กลางส าคัญในการขยายขอบเขตการใช้
ภาษาเฉพาะกลุ่มไปยังสังคมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับฐิตินัน (2556) ที่กล่าวว่า สื่อ มีบทบาทในการสร้างค่านิยมและอัตลักษณ์ทาง
สังคม ยังเป็นพ้ืนท่ีในการแสดงออกถึงตัวตน รวมไปถึงมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมของคนในสังคม โดยสื่อกลางดังกล่าวถือได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษา อีกทั้งยังได้สอดคล้องกับวันจรัตน์ (2554) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคมโดยมาจากตัวแปรทางคุณสมบัติของผู้พูด เช่น เพศ อายุ และอีกปั จจัย
หนึ่งคือตัวแปรทางสังคม เช่น วัฒนธรรม วิธีการสื่อสาร เป็นต้น 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศ และสังคม ตามแนวคิดด้านภาษาศาสตร์สังคมที่ว่าด้วยเรื่องภาษาเป็น

เครื่องมือที่สามารถสะท้อนเรื่องราวของสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามเข้ามาเป็นตัวแปรในการ
วิเคราะห์การใช้ภาษาและอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงของภาษา และการสะท้อนถึงสภาพสังคมในปัจจุบันให้เห็นได้อย่างเด่นชัด  
ผ่าน 3 มุมมองความสัมพันธ์ ดังนี้ 1) ภาษาและเพศ ในการใช้ภาษาของกลุ่มเพศที่สามมีความหลายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนเสียงพยัญชะ หรือเปลี่ยนระดับวรรณยุกต์ของค าเดิมให้สูงขึ้น การใช้ค าแสลงที่นิยามความหมายขึ้นใหม่ที่ใช้กันในกลุ่ม เพื่อ
หลีกเลี่ยงความหมายบางประการ หรือการใช้ค ายืม อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาลูประกอบอยู่ในบทสนทนาทั่วไปอีกด้วย ท าให้การ
สนทนามีความโดดเด่นขึ้น รวมไปถึงการใช้ค าสร้อยหรือค าเสริมต่อท้าย เพื่อเพิ่มอารมณ์อรรถรสในการสื่อสาร 2) เพศและสังคม 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเพศที่สามเข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มขึ้น มีพื้นที่การแสดงออกทางความคิด ทัศนคติและตัวตนผ่านสื่อต่าง  ๆ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในแง่ลบของเพศท่ีสาม เพิ่มการรับรู้ถึงกลุ่มเพศที่สามต่อคน
ในสังคม ผ่านการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และการแต่งกาย 3) ภาษาและสังคม กระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลาเป็น
ตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาษา โดยมีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการขยายขอบเขตการใช้ภาษา ผลักดันความคิด 
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และสร้างความเข้าใจในกลุ่มเพศที่สามต่อสังคมภายนอก จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของ
คนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเพศท่ีสาม และสามารถบ่งช้ีให้เห็นว่าสังคมไทยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร  
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แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง  
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
จ่าสิบเอก บุญมา  สุวรรณศร1ี* และพันต ารวจตรี พชรเดช เสมาน2ู  

 
บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ(3) 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - 
way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุด
ไปหาต่ าสุด ได้แก่ จักขุมา (วิสัยทัศน์) นิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) และวิธุโร (การจัดการ) 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพฒันาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิ
กธรรม 3 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 
ผู้บริหารเทศบาลควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 3.2 ด้านวิธุโร (การจั ดการ) ควรมี
การจัดการให้ประชาชนมีสว่นรว่มอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ 3.3 ด้านนิสสยสัมปันโน 
(มนุษยสัมพันธ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือประชาชน 
 
ค าส าคัญ  : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หลักปาปณิกธรรม 3 เทศบาลต าบล 
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Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study on the level of guidance in Approaches for local 
development based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, 
Roi Et Province  2) to compare the Approaches for local development based on the qualities of a successful 
of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, according to the people’s opinions 
with gender, age, education level, and professional  3) to suggest guidelines for local development based 
on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province. 
It was a Quantitative Research. The sample in this research were 371 people aged 18 years and over who 
had the names appeared in the civil registration who lived in the area of Wang Luang Sub-district Municipality, 
Selaphum District, Roi Et Province. The instrument used for data collection was a 5- level estimation scale 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation and independent  
t-test and f-test or one-way ANOVA. The results found that 1. Approaches for local development based on 
the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall 
and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted from the highest to the lowest 
were: Chukuma (vision), Nisayasampanyo (human relations), and Vithuro (management) 2. The results of 
the comparison of public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities 
of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that the 
people who were difference in gender and age had opinion towards on Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
Overall was no difference. In part of people which were difference in education level and occupation had 
public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities of a successful of 
Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall was a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 3. Recommendation study results towards the Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district  Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
found that  3.1 Chukuma (vision) Municipal administrators should have an expansive vision. Always open 
minded to new things and keep up to date with any situations 3.2 Vithuro (management) there should be 
a wide public participation arrangement, especially the affected by projects or decisions, 3.3 Nisayasampanyo 
(human relations) Executives, Municipal officials should be eager to help people. 
 
Keywords: Approaches Local development the Qualities of a successful Sub-district Municipality 
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บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น
ขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามจ านวน
ประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้น ๆ ดังนี้  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร (ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล , 2550) 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน [1]  
 เทศบาลต าบลวังหลวง เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จากการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น
เทศบาลต าบลวังหลวงได้ด าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จากการท า
ประชาคมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 ที่พบสภาพปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหลายด้าน 
เช่น (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมไมสะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้าส่องสว่าง น้ าประปาไม่สะอาด (2) 
ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ราคาตกต่ า (3) ด้านสังคม การแพรระบาดของยาเสพติด (4) ด้านแหล่งน้ า ขาดน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และท า
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง (5) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขาดการดูแลแหล่งน้ า การท าลายป่าไม้ การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดขยะ (6) ด้านการเมืองและการบริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และจากข้อมูลที่ได้จากการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาเหล่านี้  ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดแต่ยังคงเป็นปัญหา แต่
ยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า [2] 
 ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและเอื้อต่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในพื้นที่ได้ ผู้น าจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนการบริหารงาน ตลอดจนเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้นการสร้างความสมดุลในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่น่าจะเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง ได้แก ่หลักปาปณิกธรรม 3 ดังที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปณิกสูตร 
เป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการบริหารองค์กรเพื่อให้ประสบความส าเร็จ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ไว้ว่า จักขุมา คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ถือว่าเป็นหลักการของนักบริหารที่ทันยุคทันสมัยที่สุด 
เพราะการมองการณไ์กล มีสายตาปัญญาในการวิเคราะห์อนาคต มีการพัฒนาคน เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะที่ วิธูโร 
คือ มีการจัดการที่ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีภูมิความรู้ทางการบริหาร มีความรู้ในหลักการบริหารเทคนิคทางการบริหาร 
และการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถน าหลักวิชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และหลักนิสสยสัมปันโน เป็นความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ต้องมีทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิควิธี มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ตลอดจน
มีความสามารถในการระดมทรัพยากรในการพัฒนา ทั้งในองค์กรและในชุมชนมาพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ [3] 
ทั้งนี้เพื่อท าให้ได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ประชาชน และหน่วยงาน  
 สรุปได้ว่าจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ 
สืบเนื่องมาจากการน าปัญหาความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของประชาชนจากการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน 
ที่ผ่านมามีทั้งข้อดีข้อเสียและมีปัญหาเกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อท่ีจะน าผลการวิจัยที่ได้ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป 
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บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น
ขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามจ านวน
ประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้น ๆ ดังนี้  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร (ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล , 2550) 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบทุกด้าน [1]  
 เทศบาลต าบลวังหลวง เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จากการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น
เทศบาลต าบลวังหลวงได้ด าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จากการท า
ประชาคมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 ที่พบสภาพปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหลายด้าน 
เช่น (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมไมสะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้าส่องสว่าง น้ าประปาไม่สะอาด (2) 
ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ราคาตกต่ า (3) ด้านสังคม การแพรระบาดของยาเสพติด (4) ด้านแหล่งน้ า ขาดน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และท า
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง (5) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขาดการดูแลแหล่งน้ า การท าลายป่าไม้ การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดขยะ (6) ด้านการเมืองและการบริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และจากข้อมูลที่ได้จากการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาเหล่านี้  ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดแต่ยังคงเป็นปัญหา แต่
ยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า [2] 
 ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและเอื้อต่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในพื้นที่ได้ ผู้น าจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนการบริหารงาน ตลอดจนเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้นการสร้างความสมดุลในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่น่าจะเป็นคุณูปการต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง ได้แก ่หลักปาปณิกธรรม 3 ดังที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปณิกสูตร 
เป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการบริหารองค์กรเพื่อให้ประสบความส าเร็จ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ไว้ว่า จักขุมา คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ถือว่าเป็นหลักการของนักบริหารที่ทันยุคทันสมัยที่สุด 
เพราะการมองการณไ์กล มีสายตาปัญญาในการวิเคราะห์อนาคต มีการพัฒนาคน เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะที่ วิธูโร 
คือ มีการจัดการที่ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีภูมิความรู้ทางการบริหาร มีความรู้ในหลักการบริหารเทคนิคทางการบริหาร 
และการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถน าหลักวิชามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และหลักนิสสยสัมปันโน เป็นความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ต้องมีทักษะด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิควิธี มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ตลอดจน
มีความสามารถในการระดมทรัพยากรในการพัฒนา ทั้งในองค์กรและในชุมชนมาพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ [3] 
ทั้งนี้เพื่อท าให้ได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ประชาชน และหน่วยงาน  
 สรุปได้ว่าจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ 
สืบเนื่องมาจากการน าปัญหาความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของประชาชนจากการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน 
ที่ผ่านมามีทั้งข้อดีข้อเสียและมีปัญหาเกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อท่ีจะน าผลการวิจัยที่ได้ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 371 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ ยามาเน (Taro Yamane) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA และน าเสนอผลการวิจัยโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลต าบลวังหลวง ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นการระดมทรัพยากรแหล่ง
ความรู้ ภูมิปัญญา เครือข่ายประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผนอนาคตท้องถิ่น [4] ถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้องค์กรและท้องถิ่น 
เกิดพลังในการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง เทศบาลต าบลวังหลวงได้น าหลักปาปณิกธรรม 3 มาปรับใช้ในการบริหาร
และพัฒนาท้องถิ่น โดยจักขุมา (วิสัยทัศน์) ผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
มากท่ีสุด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ มีการบริหารและสามารถจัดล าดับปัญหาก่อนหลงัได้ด ียึดหลักการและสามารถบริหารงาน
อยางเปนข้ันตอน วิธูโร (การจัดการที่ดี) ผูบริหารมีนโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับจังหวะและเวลามีการบริหารเปนสัดสวน
และสามารถแกไขใหทันทวงที เปนเขาใจในกฎระเบียบหรือขั้นตอนในการท างาน เป็นตัวอยางที่ดีในการใชเวลาใหเกิดประโยชน์
กับองคกรสูงสุด จัดล าดับความส าคัญของปญหากอนและหลังได้ดี และนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ ผู้บริหารและบุคลากร 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับประชาชนและทุกคน ทุกองคกร เปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชน
และผูใตบังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของบริษัท เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ (ไทย) จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ (ไทย) จ ากัด โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก [5] และสอดคล้องกับแนวคิดของ พระกฤษฎา สุทฺธิโก (สารนอก) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับปาปณิกธรรมไว้ว่า 
จักขุมา คือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะวางแผน เตรียมรับหรือรุกได้อย่างไร วิธูโรคือเป็นผู้
ช านาญในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ และนิสสยสัมปันโน คือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้อื่น [6]  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซิ่งปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนเพศ และวัยต่างกัน เห็นว่าเทศบาลต าบลวังหลวงมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด มีการบริหารจัดการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรต่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน       
มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระปัญญา โชติธมฺโม (แก้วหาวงค์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักปาปณิกธรรมของผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการภาวะผู้น าตาม
หลักปาปณิกธรรมของผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พนักงานที่มี เพศ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าตามหลักปาปณิกธรรมของผู้บริหารเทศบาล ไม่แตกต่างกัน [7] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัชษนัญฑ์ จันตัน 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะเขือแจ้อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเีพศแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ที่ไม่แตกต่างกัน [8] 
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 ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหลวงมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันและหลากหลาย
ท าให้ทักษะการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร รวมถึงความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้านแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ค้นพบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 มากกว่ากลุ่ม
ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาหรือประถมศึกษา และกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของบริษัท เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ 
(ไทย) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอ่การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท 
เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ (ไทย) จ ากัด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน [9] 
 และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบล
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะงาน ต าแหน่ง สังคม สภาพแวดล้อม ค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน และมีความ
เป็นเอกลักษณข์องแต่ละองค์กร ท าให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัชษนัญฑ์ จันตัน ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมะเขือแจ้อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า การทดสอบสมมติฐาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการ
รับรู้ที่แตกต่างกัน [10] 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
 

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 

ระดับความคิดเห็น 
 

 

S.D. 
 

แปลผล 
 

อันดับ 
1. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 4.39 0.96 มาก 1 
2. ด้านวิธุโร (การจดัการ) 4.21 0.98 มาก 3 
3. ด้านนิสสยสมัปันโน (มนุษยสัมพันธ์) 4.38 0.84 มาก 2 

โดยรวม 4.33 0.92 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก ่
ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) และด้านวิธุโร (การจัดการ)  
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 ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหลวงมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันและหลากหลาย
ท าให้ทักษะการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร รวมถึงความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้านแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ค้นพบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 มากกว่ากลุ่ม
ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาหรือประถมศึกษา และกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของบริษัท เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ 
(ไทย) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอ่การบริหารจัดการตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ บริษัท 
เอ็นอีซี อินฟอนเทียร์ (ไทย) จ ากัด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน [9] 
 และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบล
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะงาน ต าแหน่ง สังคม สภาพแวดล้อม ค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน และมีความ
เปน็เอกลักษณข์องแต่ละองค์กร ท าให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัชษนัญฑ์ จันตัน ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมะเขือแจ้อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า การทดสอบสมมติฐาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับการ
รับรู้ที่แตกต่างกัน [10] 
  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
 

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 

ระดับความคิดเห็น 
 

 

S.D. 
 

แปลผล 
 

อันดับ 
1. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 4.39 0.96 มาก 1 
2. ด้านวิธุโร (การจดัการ) 4.21 0.98 มาก 3 
3. ด้านนิสสยสมัปันโน (มนุษยสัมพันธ์) 4.38 0.84 มาก 2 

โดยรวม 4.33 0.92 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก ่
ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) และด้านวิธุโร (การจัดการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
เพศชาย 

(n = 148) 
เพศหญิง 
(n = 223) t p 

 
 

S.D. 
 

แปลผล  
 

S.D. 
 

แปลผล 
1. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 4.33 0.63 มาก 4.44 0.57 มาก -1.70 0.10 
2. ด้านวิธุโร (การจดัการ) 4.23 0.62 มาก 4.19 0.69 มาก 0.47 0.64 
3. ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสมัพันธ์) 4.47 0.58 มาก 4.33 0.69 มาก 2.13 0.03* 

เฉลี่ย 4.34 0.48 มาก 4.32 0.47 มาก 0.44 0.66 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนิสสยสัมปันโน 
(มนุษยสัมพันธ์) ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) และด้านวิธุโร (การจัดการ) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน 
 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 
 

ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 
ระหว่างกลุ่ม 3.61 2 1.80 5.16 0.01* 
ภายในกลุ่ม 128.67 368 0.35 

รวม 132.28 370  

2. ด้านวิธุโร (การจดัการ) 
ระหว่างกลุ่ม 12.08 2 6.04 14.74 0.00* 
ภายในกลุ่ม 150.80 368 0.41 

รวม 162.88 370  

3. ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) 
ระหว่างกลุ่ม 5.92 2 2.96 7.22 0.00* 
ภายในกลุ่ม 150.90 368 0.41   

รวม 156.82 370  

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 0.73 2 0.37 1.65 0.19 
ภายในกลุ่ม 81.79 368 0.22   

รวม 82.52 370    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจักขุมา 
(วิสัยทัศน์) ด้านวิธุโร (การจัดการ) และด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การพัฒนาตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 
ระหว่างกลุ่ม 12.84 3 4.28 13.15 0.00* 
ภายในกลุ่ม 119.44 367 0.33 

รวม 132.28 370  

2. ด้านวิธุโร (การจดัการ) 
ระหว่างกลุ่ม 4.26 3 1.42 3.28 0.02* 
ภายในกลุ่ม 158.62 367 0.43 

รวม 162.88 370  

3. ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) 
ระหว่างกลุ่ม 4.73 3 1.58 3.81 0.01* 
ภายในกลุ่ม 152.08 367 0.41   

รวม 156.81 370  

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 4.71 3 1.57 7.41 0.00* 
ภายในกลุ่ม 77.81 367 0.21   

รวม 82.52 370    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า 3.1 ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) ผู้บริหารเทศบาลควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 
เทศบาลควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และควรรู้จักน าแนวคิดใหม่ ๆ 
มาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับโลกในยุคไอที 3.2 ด้านวิธุโร (การจัดการ) ควรมีการ
จัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ เทศบาลควรจัดหา
เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยมาใช้ในการการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย และการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องท า
ควรสร้างแผนงานให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในงานแต่ละส่วน 3.3 ด้านนิสสยสัมปันโน 
(มนุษยสัมพันธ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควร
รับฟังความเดือดร้อน และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พร้อมที่จะให้บริการประชาชนอยู่เสมอ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล
ควรมีความเป็นกันเอง และให้ค าแนะน าช่วยเหลือตามควรแก่กรณี   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณพันต ารวจตรี พชรเดช เสมานู นายพีรเดช พิมพิลา จ่าสิบเอกสักขี ผ่านจังหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
เทศบาลต าบลวังหลวง และประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย 
ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา 
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 ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 
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มาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับโลกในยุคไอที 3.2 ด้านวิธุโร (การจัดการ) ควรมีการ
จัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ เทศบาลควรจัดหา
เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยมาใช้ในการการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย และการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ต้องท า
ควรสร้างแผนงานให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในงานแต่ละส่วน 3.3 ด้านนิสสยสัมปันโน 
(มนุษยสัมพันธ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควร
รับฟังความเดือดร้อน และความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พร้อมที่จะให้บริการประชาชนอยู่เสมอ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล
ควรมีความเป็นกันเอง และให้ค าแนะน าช่วยเหลือตามควรแก่กรณี   
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การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อัญชิสา สสีาร1* และพรพิมล โพธิ์ชัยหล้า2  
 

บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 2. ผลการเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านหลักนิติธรรม การออกกฎหมายข้อบังคับ 
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้
อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 3.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลควรยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มาท างานตรงต่อเวลา และผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน ด้วยความเป็นธรรม 
และมีใจเป็นกลาง 3.3 ด้านความโปร่งใส ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และควรมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    
3.5 ด้านหลักความรบัผดิชอบ ควรตระหนักในหน้าที่และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่น ควรมี
ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.6 ด้านหลักความคุม้ค่า ควรบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า และเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม และควรสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อัญชิสา สสีาร1* และพรพิมล โพธิ์ชัยหล้า2  
 

บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 2. ผลการเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านหลักนิติธรรม การออกกฎหมายข้อบังคับ 
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้
อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 3.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลควรยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มาท างานตรงต่อเวลา และผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน ด้วยความเป็นธรรม 
และมีใจเป็นกลาง 3.3 ด้านความโปร่งใส ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และควรมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    
3.5 ด้านหลักความรบัผดิชอบ ควรตระหนักในหน้าที่และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่น ควรมี
ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.6 ด้านหลักความคุม้ค่า ควรบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า และเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม และควรสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study applying Good governance principles in the Administration 
of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 2) to compare applying Good governance 
principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, 
classified by gender, age, and education level. The population in this research were 171 personnel working in 
the mmunicipality of Selaphum Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province. The instrument used for 
data collection was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and independent t-test and f-test or one-way ANOVA. The results showed that 1. 
Applying Good governance principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum 
District, Roi Et Province Overall and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted 
from the highest to the lowest were Rule of law, Responsibility, Principal of participation, principal of 
value, Transparency, and the Morality. 2. The results of the comparison of applying Good governance principles 
in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that 
personnel with different gender, age, and education level had opinions on Applying Good governance 
principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall 
and each aspect were no difference. 3. The results of suggestions on applying Good governance principles 
in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that 
3.1 Rule of law : legislative regulations must be in accordance with the law and must aim to achieve fairness 
mainly to maintain the benefits of the people and the use of powers of laws, rules and regulations in the 
administration of government with fairness, non-discriminatory and taking into account the rights, and freedoms 
of the stakeholders 3.2 Morality : Municipal administrators and personnel should adhere to their own responsibilities 
and work with integrity, working on time and executives should be listen to the personnel opinions and co-workers 
with fairness and had of a neutral mind 3.3 Transparency : there should be a clear validation process, and 
there should be a straightforward disclosure process which could clarify when in doubt 3.4 Principal of participation : 
should allow people to participate in the awareness, share ideas, share their opinions in decision-making, 
should involve the public in the evaluation after finished the project or activity 3.5 Responsibility : should 
be aware of the duty and sense of social responsibility and paid attention to local public problems, should 
be enthusiastic in solving people’s problems, and should show responsibility for the performance of duties and 
results to the goals set 3.6 the principal of value : should manage the use of limited resources for 
maximum benefit to the public, and should raise awareness of the cost-effective use of available. 
 
Keywords: Applying, Good Governance Principles, the Administration, Sub-District Municipality 
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บทน า 
 หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐบาลหลายประเทศได้น ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการบริหาร
รวมทั้งประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งรวมสาระส าคัญของรูปแบบการบริหาร
ที่มุ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ความโปร่งใสตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลทางการบริหาร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เกิดจากแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการ
ของรัฐที่มุ่งประโยชน์สขุของประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ซึ่งพิจารณาได้จาก มาตรา 285 ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง มาตรา 286 สรุปได้ว่าประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต าแหน่ง
ได้ ถ้าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด าเนินการในภารกิจของภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารท่ีโปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบจาก
องค์กรอิสระและประชาชน ซึ่งรวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อ
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน [1]  
 ปัจจุบันการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในฐานะรากฐานในการบริหารประเทศ ทั้งนี้เพราะราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานคือ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” ท าหน้าที่หลักในการด าเนินงานและการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์สภาพปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2] องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลจัดตั้งโดยการยกฐานะ
สุขาภิบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น ขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป [3] เทศบาล
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน จะต้องด าเนินบทบาทให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ท้ังนี้เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และสามารถบริหาร
บ้านเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเทศบาลที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนอย่างที่สุดไม่สามารถปฏิบัต ิหรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
คือประชาชนนั่นเอง 
 เทศบาลต าบลเสลภูมิเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการนั้นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานนั้น ในปี พ.ศ. 2554 
เทศบาลต าบลเสลภูมิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี และในปี พ.ศ. 2555 ได้รับถ้วยรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ส่งเสริมและกระตุ้นการด าเนินงานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นหลักการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักการดังกล่าวได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส       4. 
หลักการ มีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า โดยเทศบาลต าบลเสลภูมิได้ยึดเป็นหัวใจในการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต าบลเสลภูมิ ซึ่งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานดังกล่าวส่งผลดีต่อประชาชนและเทศบาลต าบล
เสลภูมิเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิลดลง แต่ยังคงพบปัญหาการด าเนินโครงการ
หรือการจัดบริการสาธารณะอีกหลายประการ ดังปรากฏในรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
เทศบาลต าบลเสลภูมิ เช่น การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ที่ไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน การจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการให้แต่ละหมู่บ้านไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนไม่สามารถใช้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
บางอย่าง และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย [4] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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บทน า 
 หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศที่รัฐบาลหลายประเทศได้น ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการบริหาร
รวมทั้งประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งรวมสาระส าคัญของรูปแบบการบริหาร
ที่มุ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ความโปร่งใสตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลทางการบริหาร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เกิดจากแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการ
ของรัฐที่มุ่งประโยชน์สขุของประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ซึ่งพิจารณาได้จาก มาตรา 285 ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง มาตรา 286 สรุปได้ว่าประชาชนสามารถเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต าแหน่ง
ได้ ถ้าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด าเนินการในภารกิจของภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารท่ีโปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบจาก
องค์กรอิสระและประชาชน ซึ่งรวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อ
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน [1]  
 ปัจจุบันการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในฐานะรากฐานในการบริหารประเทศ ทั้งนี้เพราะราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานคือ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” ท าหน้าที่หลักในการด าเนินงานและการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์สภาพปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2] องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลจัดตั้งโดยการยกฐานะ
สุขาภิบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น ขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป [3] เทศบาล
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน จะต้องด าเนินบทบาทให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ท้ังนี้เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และสามารถบริหาร
บ้านเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเทศบาลที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนอย่างที่สุดไม่สามารถปฏิบัต ิหรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
คือประชาชนนั่นเอง 
 เทศบาลต าบลเสลภูมิเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่วนราชการ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการนั้นมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากการน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานนั้น ในปี พ.ศ. 2554 
เทศบาลต าบลเสลภูมิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี และในปี พ.ศ. 2555 ได้รับถ้วยรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ส่งเสริมและกระตุ้นการด าเนินงานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นหลักการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักการดังกล่าวได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส       4. 
หลักการ มีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า โดยเทศบาลต าบลเสลภูมิได้ยึดเป็นหัวใจในการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต าบลเสลภูมิ ซึ่งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานดังกล่าวส่งผลดีต่อประชาชนและเทศบาลต าบล
เสลภูมิเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิลดลง แต่ยังคงพบปัญหาการด าเนินโครงการ
หรือการจัดบริการสาธารณะอีกหลายประการ ดังปรากฏในรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
เทศบาลต าบลเสลภูมิ เช่น การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  ที่ไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน การจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการให้แต่ละหมู่บ้านไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนไม่สามารถใช้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
บางอย่าง และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย [4] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภบิาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูม ิอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA 
และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาล ต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เทศบาลต าบลเสลภูมิได้บริหารงานและปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมถึงปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
และประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ [5] สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ วรรณ
กูล ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก [6] รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระระพิน 
ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรีจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก [7] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัญ สุดประเสริฐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวัด สุราษฎร์ธาน ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก [8]  
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตา่งกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
เทศบาลต าบลเสลภูมิบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงท าให้บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองอโยธยาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย ประชากรในเทศบาลเมืองอโยธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศ และการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน [9]  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวเิคราะหก์ารประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบรหิารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
 

ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการประยุกต์ใช้ 

µ  
 

แปลผล 
 

อันดับ 
1. ด้านหลักนติิธรรม 4.14 0.68 มาก 1 
2. ด้านหลักคณุธรรม 4.00 0.80 มาก 6 
3. ด้านความโปร่งใส 4.04 0.76 มาก 5 
4. ด้านหลักการมสี่วนร่วม 4.09 0.70 มาก 3 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.11 0.71 มาก 2 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.05 0.81 มาก 4 

โดยรวม 4.07 0.67 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า 
ด้านความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 
 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
เพศชาย 
(n = 68) 

เพศหญิง 
(n = 103) t p 

µ  
 

แปลผล µ  
 

แปลผล 
1. ด้านหลักนิติธรรม 4.01 0.63 มาก 4.20 0.71 มาก -1.48 0.14 
2. ด้านหลักคณุธรรม 3.89 0.77 มาก 4.07 0.82 มาก -1.49 0.14 
3. ด้านความโปร่งใส 3.91 0.73 มาก 4.13 0.77 มาก -1.87 0.06 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.03 0.71 มาก 4.14 0.70 มาก -0.94 035 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 4.04 0.75 มาก 4.16 0.69 มาก -1.06 0.29 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.94 0.85 มาก 4.11 0.78 มาก -1.34 0.18 

เฉลี่ย 3.98 0.66 มาก 4.12 0.68 มาก -1.51 0.13 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวเิคราะหก์ารประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบรหิารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 
 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 
 

ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการประยุกต์ใช้ 

µ  
 

แปลผล 
 

อันดับ 
1. ด้านหลักนติิธรรม 4.14 0.68 มาก 1 
2. ด้านหลักคณุธรรม 4.00 0.80 มาก 6 
3. ด้านความโปร่งใส 4.04 0.76 มาก 5 
4. ด้านหลักการมสี่วนร่วม 4.09 0.70 มาก 3 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 4.11 0.71 มาก 2 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.05 0.81 มาก 4 

โดยรวม 4.07 0.67 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า 
ด้านความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 
 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
เพศชาย 
(n = 68) 

เพศหญิง 
(n = 103) t p 

µ  
 

แปลผล µ  
 

แปลผล 
1. ด้านหลักนิติธรรม 4.01 0.63 มาก 4.20 0.71 มาก -1.48 0.14 
2. ด้านหลักคณุธรรม 3.89 0.77 มาก 4.07 0.82 มาก -1.49 0.14 
3. ด้านความโปร่งใส 3.91 0.73 มาก 4.13 0.77 มาก -1.87 0.06 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.03 0.71 มาก 4.14 0.70 มาก -0.94 035 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 4.04 0.75 มาก 4.16 0.69 มาก -1.06 0.29 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.94 0.85 มาก 4.11 0.78 มาก -1.34 0.18 

เฉลี่ย 3.98 0.66 มาก 4.12 0.68 มาก -1.51 0.13 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 

 
 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 
 

ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 0.16 2 0.08 0.17 0.84 
ภายในกลุ่ม 79.45 168 0.47 

รวม 79.61 170  

2. ด้านหลักคณุธรรม 
ระหว่างกลุ่ม 0.70 2 0.35 0.54 0.58 
ภายในกลุ่ม 108.50 168 0.65 

รวม 109.20 170  

3. ด้านความโปร่งใส 
ระหว่างกลุ่ม 0.21 2 0.10 0.18 0.84 
ภายในกลุ่ม 97.58 168 0.58   

รวม 97.79 170  

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่ม 0.43 2 0.21 0.43 0.65 
ภายในกลุ่ม 83.76 168 0.50   

รวม 84.19 170    

5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 
ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.27 0.76 
ภายในกลุ่ม 85.50 168 0.51   

รวม 85.78 170    

6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
ระหว่างกลุ่ม 0.71 2 0.35 0.54 0.58 
ภายในกลุ่ม 110.10 168 0.66   

รวม 110.81 170    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 0.24 2 0.12 0.26 0.77 
ภายในกลุ่ม 77.11 168 0.46   

รวม 77.35 170    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความคิดเห็น 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

(n = 110) 
ปริญญาตรหีรือสูงกว่า 

(n = 61) t p 
µ  

 

แปลผล µ  
 

แปลผล 
1. ด้านหลักนิติธรรม 4.10 0.70 มาก 4.22 0.65 มาก -1.10 0.27 
2. ด้านหลักคณุธรรม 4.01 0.76 มาก 3.99 0.88 มาก 0.12 0.91 
3. ด้านความโปร่งใส 4.03 0.74 มาก 4.05 0.80 มาก -0.18 0.86 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.07 0.69 มาก 4.13 0.73 มาก -0.50 0.62 
5. ด้านหลักความรับผดิชอบ 4.05 0.70 มาก 4.21 0.72 มาก -1.44 0.15 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 4.01 0.79 มาก 4.11 0.85 มาก -0.75 0.45 

เฉลี่ย 4.04 0.67 มาก 4.12 0.69 มาก -0.68 0.50 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล     
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านหลักนิติธรรม การออกกฎหมายข้อบังคับ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 
และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ด้านหลัก
คุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลควรยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มาท างานตรงต่อเวลา และผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน ด้วยความเป็นธรรม และมีใจเป็น
กลาง 3.3 ด้านความโปร่งใส ควรปรับปรุงกลไกการท างาน และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความโปร่งใส ควรมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และควรมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ ควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และควรให้ประชาชนมีสิทธ์ิ
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล 3.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรตระหนักในหน้าที่
และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่น ควรมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.6 ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ควรบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และควรสร้าง
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า   
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล     
ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเสลภูมิ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านหลักนิติธรรม การออกกฎหมายข้อบังคับ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 
และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ด้านหลัก
คุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลควรยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มาท างานตรงต่อเวลา และผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน ด้วยความเป็นธรรม และมีใจเป็น
กลาง 3.3 ด้านความโปร่งใส ควรปรับปรุงกลไกการท างาน และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความโปร่งใส ควรมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และควรมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย 3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ ควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และควรให้ประชาชนมีสิทธ์ิ
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาล 3.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรตระหนักในหน้าที่
และส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่น ควรมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.6 ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ควรบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และควรสร้าง
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า   
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บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ปรีดา  กุดหอม1* และพรพิมล  โพธิ์ชัยหล้า2  
 

บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ด้านการปกครองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA และวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขต
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่
ส่วนตัว) ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระท า) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ด้านเมตตาวจีกรรม 
(การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) และด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ) 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณยีธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณยีธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะบทบาทดา้นการปกครองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม 6 
ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระท า) ควรลงพื้นที่สม่ าเสมอ
เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน เพื่อน ามาแก้ไขให้ทันท่วงที 2) ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) ควรรักษาค าพูดมี
สัจจะพูดจรงิท าจริง 3) ด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจรงิใจ) ควรยึดถือผลประโยชนสวนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
ให้เกียรติประชาชน 4) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว) ควรจัดสรรแบ่งปันประโยชน์ต่าง ๆ ที่ชุมชนสมควรได้ให้
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 5) ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน) 
ควรประพฤติตนให้ดีงาม อยู่ในระเบียบวินัย 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และน ามาแกไขปรับปรุงตามสภาพจริง 
 
ค าส าคัญ  : บทบาท การปกครองท้องถิ่น หลักสาราณียธรรม 6 
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Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study the Role in local governance based on the sixth 
of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province  2) to compare the Role in local 
governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province, 
classified by gender, age, education level, and different professions 3) to suggest on the Role in local governance 
based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province. It was a 
Quantitative Research. The sample consisted of 400 people who had the right to vote and had the names 
appeared in the civil registration who lived in the area of Mueng Roi Et District, Roi Et Province. The instrument 
used for data collection was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and independent t-test and f-test or one-way ANOVA and descriptive analysis. The results 
showed that 1. The Role in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et 
District, Roi Et Province Overall and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted 
from the highest to the lowest were: Sila-samannata (to keep without blemish the rules of conduct along 
with one’s fellows, openly and in private), Sadharanabhogi (to share any lawful gains with virtuous fellows, 
openly and in private), Metta-kayakamma (to be amiable in deed, openly and in private), Ditthi-samannata 
(to be endowed with right views along with one’s fellows, openly and in private), Metta-vacikamma (to be 
amiable in word, openly and in private), and Metta-manokamma (to be amiable in thought, openly and in 
private). 2. The opinion comparison results of people towards the Role in local governance based on the 
sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province found that people who 
were difference in gender and age had public opinion towards the Role in local governance based on the 
sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province Overall was no different. 
In part of people which were difference  in education level and occupation had public opinion towards 
the Role in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et 
District, Roi Et Province Overall was a statistically significant difference at the 0.05 level. 3. The results of 
suggestions towards the Role in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in 
Mueang Roi Et District, Roi Et Province found that 1) Metta-kayakamma (having goodwill towards one another 
in action) should visit the area regularly to acknowledge the people’s problems to be corrected in a timely 
manner 2) Metta-vacikamma  (to be amiable in deed, openly and in private) should keep your woed, have the 
truth, speak the truth and do the truth 3) Metta-vacikamma  (to be amiable in word, openly and in private) 
should hold the common interests before personal interests honor the people  4) Sadharanabhogi  (to 
share any lawful gains with virtuous fellows, openly and in private), should allocate and share the benefits 
that the community deserves equally, taking into account the interests of the people as the main 5) Sila-
samannata (maintain and practice to have the save moral precepts) should behave in a good manner be 
in discipline 6) Ditthi-samannata (concensus) accepting public opinion and used to modify and improve 
according to the actual condition. 
 
Keywords:  Role, Local Governance, the six states of conciliation (Saraniyadhamma 6) 
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บทน า 
 การปกครองท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงด าเนินการปฏิรูป
ระเบียบวิธีบริหารราชการแผ่นดินแนวความคิดแบบตะวันตก ซึ่งการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ก าหนดการจัดระเบียบบริหารราชการ เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
หลักการรวมอ านาจการปกครองในการบริหารราชการส่วนกลาง หลักการแบ่งอ านาจการปกครองในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และหลักการกระจายอ านาจการปกครองในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [1]  
 หน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เป็นซึ่งภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี
มีสุข ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินความท้าทายหรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้น ถือเป็นภารกิจหลักของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการปกครองท้องถิ่น คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง [2]   
 จากรายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 กรณีปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น มีกรณีที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งหรือสิน้สุดลงของ
สมาชิกภาพ เช่น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจ
หน้าที่ หรือกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย พบว่า ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 196 เรื่อง ได้ยุติแล้ว จ านวน 93 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 103 เรื่อง [3] ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จ และต้องสามารถบริหารงานสนองตอบความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นได้ ตลอดจนการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองหรือผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและ
ประชาชน รวมถึงภาพลักษณ์ของผู้ปกครองหรือผู้บริหารจะต้องเปี่ยมด้วยคุณธรรม การปกครองหรือการบริหารงานที่ประกอบด้วย
คุณธรรมจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดีเสมอ ดังนั้นผู้บริหารควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปกครองหรือการบริหาร คือ หลักสาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพุทธวิธีการปกครอง เป็นแนวทางที่ดี
ที่ควรน ามาปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดผลที่ดีแก่ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน เป็นคุณธรรมที่ท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอื่น 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ระลึกถึงกัน ผูกพันเช่ือมโยงบุคคลไว้ด้วยน้ าใจ ธรรม 6 ประการนี้ มีคุณคือเป็น สารณียะ 
ท าให้เป็นที่ระลึกถึง เป็น ปิยกรณ์ ท าให้เป็นที่รัก เป็นครุกรณ์ ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ความกลมกลืน
เข้าหากันเพื่อความไม่วิวาท 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก  
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีความสนใจว่าผู้ที่มีบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นได้น า
หลักสาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมอันส าคัญ เป็นหลักธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นคุณธรรมที่ท าให้คนเราเกิดความ
ร่วมมือ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละแก่ผู้อื่นมากข้ึนมาปรับใช้มากน้อยเพียงใด และเพื่อสามารถน าผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการส่งเสริมบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นโดยน าหลักธรรมมาปรับใช้ในการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเป็นฐานข้อมูลเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีช่ือตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่    
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro 
Yamane) และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารเห็นว่าหลักสาราณียธรรม 6 มีความส าคัญในการปกครองท้องถิ่น 
จึงได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะหลักสารณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมแห่งความรักและความสามัคคี [4] ซึ่งประกอบด้วย 
เมตตามโนกรรม การคิดถึงกันด้วยความรัก คิดถึงส่วนดีของกันและกัน เมตตาวจีกรรม การพูดจาด้วยถ้อยค าดี ๆ ไม่ซ้ าเติมกัน 
เมตตากายกรรม การแสดงออกทางกายด้วยการงดเว้นการท าร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง  ไม่เบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้คนอื่น เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา และเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาธารณโภคี การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ง
หากท าได้ ประชาชนจะเกิดความรักความสามัคคีและหวงแหนร่วมกันปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันด้วย สีลสามัญญตา การรักษาศีลเสมอกัน กล่าวคือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ผู้ใดท าผิดก็ต้องได้รับโทษ และทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นให้เสมอกัน โดยไม่
ยึดความเห็นส่วนตนเป็นหลัก แต่ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธศักดิ์ ภูห้องใสย ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผลการวิจัย 
พบว่า ข้าราชการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสั งกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุนพันธ์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน า
หลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ระดับการน าหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก [6] 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขต
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกัน ได้รับรู้
ถึงบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก สาราณียธรรม 6 ไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารได้น าหลักสาราณียธรรม 6 มาปรับใช้
ในการท างานจนท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประชาชนมีความเช่ือมั่น  [7] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูปัญญาปริยัติสาทร (สนธยา สิริปญฺโญ/อุดสม) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรตามหลักสาราณียธรรม 6 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน [8] 
 ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก 
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนให้ความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน อาจมีลักษณะ
การได้รับการช่วยเหลือต่างกัน ท าให้มีผลต่อระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ และอาชีพ แตกต่างกัน โดยภาพรวม แตกต่างกัน [9] 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารเห็นว่าหลักสาราณียธรรม 6 มีความส าคัญในการปกครองท้องถิ่น 
จึงได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะหลักสารณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมแห่งความรักและความสามัคคี [4] ซึ่งประกอบด้วย 
เมตตามโนกรรม การคิดถึงกันด้วยความรัก คิดถึงส่วนดีของกันและกัน เมตตาวจีกรรม การพูดจาด้วยถ้อยค าดี ๆ ไม่ซ้ าเติมกัน 
เมตตากายกรรม การแสดงออกทางกายด้วยการงดเว้นการท าร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง  ไม่เบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้คนอื่น เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา และเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาธารณโภคี การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ง
หากท าได้ ประชาชนจะเกิดความรักความสามัคคีและหวงแหนร่วมกันปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันด้วย สีลสามัญญตา การรักษาศีลเสมอกัน กล่าวคือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ผู้ใดท าผิดก็ต้องได้รับโทษ และทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นให้เสมอกัน โดยไม่
ยึดความเห็นส่วนตนเป็นหลัก แต่ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธศักดิ์ ภูห้องใสย ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผลการวิจัย 
พบว่า ข้าราชการมีการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสั งกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุนพันธ์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน า
หลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ระดับการน าหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก [6] 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขต
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกัน ได้รับรู้
ถึงบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก สาราณียธรรม 6 ไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารได้น าหลักสาราณียธรรม 6 มาปรับใช้
ในการท างานจนท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประชาชนมีความเช่ือมั่น  [7] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูปัญญาปริยัติสาทร (สนธยา สิริปญฺโญ/อุดสม) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรตามหลักสาราณียธรรม 6 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน [8] 
 ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก 
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนให้ความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน อาจมีลักษณะ
การได้รับการช่วยเหลือต่างกัน ท าให้มีผลต่อระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ และอาชีพ แตกต่างกัน โดยภาพรวม แตกต่างกัน [9] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวเิคราะหร์ะดับบทบาทดา้นการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอด็ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 

ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

อันดับ 
1. ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจติต่อกันทางการกระท า) 3.86 0.83 มาก 3 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรจีติต่อกันทางวาจา) 3.85 0.86 มาก 5 
3. ด้านเมตตามโนกรรม (การมไีมตรจีิตต่อกันอย่างจริงใจ) 3.84 0.83 มาก 6 
4. ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแกส่่วนตัว) 3.91 0.84 มาก 2 
5. ด้านสลีสามญัญตา (รักษาและปฎบิัตใิห้มีศีลบรสิุทธิ์เสมอกัน) 3.92 0.83 มาก 1 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) 3.86 0.91 มาก 4 

โดยรวม 3.87 0.80 มาก  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ 
ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว) ด้านเมตตา
กายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระท า) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรีจิตต่อ
กันทางวาจา) และด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ)  
 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 
ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่น

ตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น 
เพศชาย 

(n = 181) 
เพศหญิง 
(n = 219) t p 

 
 

S.D. 
 

แปลผล  
 

S.D. 
 

แปลผล 
1. ด้านเมตตากายกรรม (การมไีมตรีจติต่อกันทางการกระท า) 3.90 0.88 มาก 3.82 0.79 มาก 1.02 0.31 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) 3.91 0.87 มาก 3.80 0.84 มาก 1.28 0.20 
3. ด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ) 3.89 0.87 มาก 3.80 0.79 มาก 1.07 0.29 
4. ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว) 4.00 0.85 มาก 3.84 0.84 มาก 1.87 0.06 
5. ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์
เสมอกัน) 

 
4.00 

 
0.86 

 
มาก 

 
3.85 

 
0.80 

 
มาก 

 
1.80 

 
0.07 

6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) 3.95 0.90 มาก 3.79 0.91 มาก 1.85 0.07 
เฉลี่ย 3.94 0.83 มาก 3.81 0.78 มาก 1.58 0.12 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก      
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถ่ินตามหลัก   
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านเมตตากายกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันทาง การกระท า) 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.47 0.67 0.51 
ภายในกลุ่ม 276.14 397 0.70 

รวม 277.07 399  
2. ด้านเมตตาวจีกรรม    
(การมีไมตรจีิตต่อกันทางวาจา) 

ระหว่างกลุ่ม 1.19 2 0.60 0.82 0.44 
ภายในกลุ่ม 290.52 397 0.73 

รวม 291.71 399  
3. ด้านเมตตามโนกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันอย่างจริงใจ) 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.47 0.67 0.51 
ภายในกลุ่ม 274.25 397 0.69   

รวม 275.18 399  
4. ด้านสาธารณโภคี  
(มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตวั) 

ระหว่างกลุ่ม 1.72 2 0.86 1.21 0.30 
ภายในกลุ่ม 282.81 397 0.71   

รวม 284.53 399    
5. ด้านสีลสามญัญตา  
(รักษาและปฎิบัติให้มศีีลบริสุทธิ์เสมอกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 0.41 2 0.20 0.29 0.75 
ภายในกลุ่ม 274.82 397 0.69   

รวม 275.23 399    
6. ด้านทิฏฐิสามญัญตา     
(มีความเห็นชอบร่วมกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 0.86 2 0.43 0.52 0.60 
ภายในกลุ่ม 327.03 397 0.82   

รวม 327.89 399    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 0.70 2 0.35 0.54 0.58 
ภายในกลุ่ม 256.28 397 0.65   

รวม 256.98 399    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 
ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถ่ินตามหลัก   
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านเมตตากายกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันทาง การกระท า) 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.47 0.67 0.51 
ภายในกลุ่ม 276.14 397 0.70 

รวม 277.07 399  
2. ด้านเมตตาวจีกรรม    
(การมีไมตรจีิตต่อกันทางวาจา) 

ระหว่างกลุ่ม 1.19 2 0.60 0.82 0.44 
ภายในกลุ่ม 290.52 397 0.73 

รวม 291.71 399  
3. ด้านเมตตามโนกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันอย่างจริงใจ) 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 2 0.47 0.67 0.51 
ภายในกลุ่ม 274.25 397 0.69   

รวม 275.18 399  
4. ด้านสาธารณโภคี  
(มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตวั) 

ระหว่างกลุ่ม 1.72 2 0.86 1.21 0.30 
ภายในกลุ่ม 282.81 397 0.71   

รวม 284.53 399    
5. ด้านสีลสามญัญตา  
(รักษาและปฎิบัติให้มศีีลบริสุทธิ์เสมอกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 0.41 2 0.20 0.29 0.75 
ภายในกลุ่ม 274.82 397 0.69   

รวม 275.23 399    
6. ด้านทิฏฐิสามญัญตา     
(มีความเห็นชอบร่วมกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 0.86 2 0.43 0.52 0.60 
ภายในกลุ่ม 327.03 397 0.82   

รวม 327.89 399    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 0.70 2 0.35 0.54 0.58 
ภายในกลุ่ม 256.28 397 0.65   

รวม 256.98 399    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 
ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลัก  
สาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

1. ด้านเมตตากายกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันทาง การกระท า) 

ระหว่างกลุ่ม 17.19 4 4.30 6.53 0.00* 
ภายในกลุ่ม 259.88 395 0.66 

รวม 277.07 399  
2. ด้านเมตตาวจีกรรม    
(การมีไมตรจีิตต่อกันทางวาจา) 

ระหว่างกลุ่ม 15.48 4 3.87 5.53 0.00* 
ภายในกลุ่ม 276.23 395 0.70 

รวม 291.71 399  
3. ด้านเมตตามโนกรรม  
(การมีไมตรจีิตต่อกันอย่างจริงใจ) 

ระหว่างกลุ่ม 17.57 4 4.39 6.73 0.00* 
ภายในกลุ่ม 257.61 395 0.65   

รวม 275.18 399  
4. ด้านสาธารณโภคี  
(มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตวั) 

ระหว่างกลุ่ม 14.73 4 3.68 5.39 0.00* 
ภายในกลุ่ม 269.80 395 0.68   

รวม 284.53 399    
5. ด้านสีลสามญัญตา  
(รักษาและปฎิบัติให้มศีีลบริสุทธิ์เสมอกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 13.13 4 3.28 4.95 0.00* 
ภายในกลุ่ม 262.10 395 0.66   

รวม 275.23 399    
6. ด้านทิฏฐิสามญัญตา     
(มีความเห็นชอบร่วมกัน) 

ระหว่างกลุ่ม 14.82 4 3.71 4.67 0.00* 
ภายในกลุ่ม 313.07 395 0.79   

รวม 327.89 399    

โดยรวม 
ระหว่างกลุม่ 15.11 4 3.78 6.17 0.00* 
ภายในกลุ่ม 241.87 395 0.61   

รวม 256.98 399    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตาม
หลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ 0.05   
 
 3. ข้อเสนอแนะบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า 1) ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระท า) ควรลงพื้นที่สม่ าเสมอเพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน 
เพื่อน ามาแก้ไขให้ทันท่วงที 2) ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) ควรรักษาค าพู ดมีสัจจะพูดจริงท าจริง      
3) ด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ) ควรยึดถือผลประโยชนสวนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ให้เกียรติ
ประชาชน 4) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว) ควรจัดสรรแบ่งปันประโยชน์ต่าง ๆ ที่ชุมชนสมควรได้    
ให้เสมอภาคเท่าเทียมกัน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 5) ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์
เสมอกัน) ควรประพฤติตนให้ดีงาม อยู่ในระเบียบวินัย 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และน ามาแกไขปรับปรุงตามสภาพจริง    
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สุธรรม  ขนาบศักดิ์1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ               
ต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษา
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล            
ซึ่งได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 204 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่  11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา      
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี ่ จ ังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง                     
และจังหวัดระนอง ซึ ่งส ารวจข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic random sampling) โดยส ารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเด ียว (one–way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านขั้นตอนการให้บริการ เท่ากัน และด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ  
ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างกันมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้านแตกต่างกัน            
ส าหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : งานบริการสาธารณะ, ผู้รับบริการ, ความพึงพอใจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Citizens' Satisfaction Survey on the Public Services of Local Administration 
Organizations. Case Study : Local Administration Organizations In Southern Provinces, 

Fiscal Year 2020 
 

Sutham Khanabsak1* 

 

ABSTRACT 
 This study aims to examine and compare the level of satisfaction and suggestion of Clients 
towards public services of local administrative organisations in Southern provinces in the fiscal year 2020. 
Data on citizens, satisfaction were collected from 204 sub-district administrative organizations, 
municipalities and provincial administrative organizations from ten provinces, which are Nakhon Si 
Thammarat, Songkhla, Yala, Narathiwat, Satun, Phangnga, Krabi, Phuket, Phatthalung, Trang and Ranong. 
The survey was conducted from people regarding to public services of local administrative organizations 
using systematic random sampling. The study examined four components of services : service processes, 
channels, officers, and facilities using opinion survey for data collection. Statistics used for data analysis 
were percentage, means, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. The results indicated that 
overall level of citizens, satisfaction was very high. Citizens, satisfaction towards services was ranked                
the highest, followed by satisfaction with officers, service processes and facilities, and service channels 
respectively. The result of comparison showed that the citizens living in different provinces had different 
levels of satisfaction in terms of service processes, service channels, service officers and facilities.                 
the citizens, satisfaction was not totally different for different local administrative organizations. 
 
Keywords : Service, Citizens, Satisfaction, Local Administration 
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บทน า 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบ่งเบาภาระของรัฐบาลท าให้ประชาชน

รู้จักการปกครองตนเอง และเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง (โกวิทย์ พวงงาม, 2550) โดยรัฐมอบอ านาจให้หน่วยงาน             
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริหารที่กฎหมายก าหนด ท าให้อง ค์กรปกครอง             
ส ่วนท้องถิ ่นมีอ านาจหน้าที ่ด ูแลและจัดท าบร ิการสาธารณะและกิจกรรมเพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่น                  
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ได้ก าหนดว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                   
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ                 
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ                 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ต้องประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ       
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ได้ให้ความส าคัญของการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่วนหนึ ่งในเขตภาคใต้ได้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู ้ส  ารวจ                 
และประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น                 
จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ทั้งนี้เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว            
ไปใช้ประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนั ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต่างๆ จะได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ                 
ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านคุณภาพการให้บริการตามองค์ประกอบการประเมินดังกล่าว ให้ตอบสนอง              
ความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น  
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. จังหวัดที่อาศัยอยู่ของผู้รับบริการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”
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บทน า 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบ่งเบาภาระของรัฐบาลท าให้ประชาชน

รู้จักการปกครองตนเอง และเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง (โกวิทย์ พวงงาม, 2550) โดยรัฐมอบอ านาจให้หน่วยงาน             
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริหารที่กฎหมายก าหนด ท าให้อง ค์กรปกครอง             
ส ่วนท้องถิ ่นมีอ านาจหน้าที ่ด ูแลและจัดท าบร ิการสาธารณะและกิจกรรมเพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่น                  
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ได้ก าหนดว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                   
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ                 
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ                 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ต้องประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ       
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ได้ให้ความส าคัญของการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่วนหนึ ่งในเขตภาคใต้ได้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู ้ส  ารวจ                 
และประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น                 
จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ทั้งนี้เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว            
ไปใช้ประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนั ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต่างๆ จะได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ                 
ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านคุณภาพการให้บริการตามองค์ประกอบการประเมินดังกล่าว ให้ตอบสนอง              
ความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น  
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. จังหวัดที่อาศัยอยู่ของผู้รับบริการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
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จ านวน 204 อปท. โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 70 อปท. จังหวัดสงขลา จ านวน 62 อปท. จังหวัดยะลา                  
จ านวน 21 อปท. จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล จังหวัดละ 13 อปท. จังหวัดพังงา จ านวน 9 อปท. จังหวัดกระบี่                 
จ านวน 7 อปท. จังหวัดภูเก็ต จ านวน 4 อปท. จังหวัดพัทลุง จ านวน 3 อปท. จังหวัดตรังและจังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 อปท.
ซึ ่งในจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดังกล่าว จ าแนกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 4 อบจ. เทศบาล                    
จ านวน 38 ทต. และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 162 อบต.  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ดังกล่าว ได้มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ทักษิณด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ ่นนั ้นๆ จะเห็นได้ว่า จ านวน อปท. ในแต่ละจังหวัดดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ทั ้งนี ้ เนื ่องจากก ารจ้าง
สถาบันการศึกษาใดเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจดังกล่าวนั้น เป็นส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้ตัดสินใจ      
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้จ านวน อปท. ของจังหวัดต่างๆ แตกต่างกันน้อยที่สุด จึงได้แบ่ง อปท. ในจังหวัดต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 2 จังหวัดสงขลา กลุ่มที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 
นราธิวาส และสตูล) และกลุ่มที่ 4 จังหวัดอื่นๆ (ประกอบด้วย จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง ตรัง และระนอง)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง               
ตามเนื ้อหาตามว ิธ ีว ิ เคราะห์ด ัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกับว ัตถุประสงค์ (Index of Item objective                
Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.76 และได้ทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยวิธีของครอนบัค (Cronbach 
Alpha Procedure :  ) ซึ่งได้ค่า   เท่ากับ 0.85  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานบริการสาธารณะต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) สอบถามข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการสาธารณะในแต่ละงานท่ีจะประเมิน 
 2) ค  านวณขนาดตัวอย่างขั ้นต  ่า โดยใช้ส ูตรของ  Taro Yamane และ Cochran แล้วจึงแบ่งแยก                     

กลุ่มตัวอย่างของงานต่างๆ ตามสัดส่วนของประชากร 
 3) สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling) 
4. สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D) ร้อยละ (percent) การทดสอบค่าที-เทสต์ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว                
(One –Way Anova) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการวิจัย ดังนี ้

1. จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น จากผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 204 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 30.4 จังหวัดชายแดนใต้               
คิดเป็นร้อยละ 23.0 และจังหวัดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดับ ส าหรับการจ าแนกตามรูปแบบขององค์กรปกครอง                 
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ส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมา 
คือ เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 18.6 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 2.0  

2. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด นั่นคือ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 หรือร้อยละ 96.20 รองลงมาคือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากัน ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 และด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 หรือร้อยละ 
95.40 จะเห็นได้ว่า ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ เป็นผู้ที ่มีจิตบริการที่ดีมาก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ส่วนด้านขั้นตอน                  
การให้บริการก็มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ส าหรับด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดจนมีช่องทางในการให้บริการ             
ที่หลากหลายมากข้ึน  

ส่วนภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกเป็นรายจังหวัด อยู่ในระดับมากที่สุด นั่นคือ ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรือร้อยละ 96.60 รองลงมาคือ จังหวัดอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 
จังหวัดสงขลา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 หรือร้อยละ 95.60 และจังหวัดชายแดนใต้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 หรือร้อยละ 95.00  
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ 

 
 

ด้านที่ประเมิน 
 

              จังหวัด   
 
F 

 
 

Sig. 
นครศรีธรรมราช 

x  
(S.D) 

สงขลา 
x  

(S.D) 

ชายแดนใต้1 

x  
(S.D) 

อื่นๆ2 
x  

(S.D) 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.83 
(0.096) 
4.81 

(0.088) 
4.86 

(0.082) 
4.83 

(0.082) 

4.78 
(0.100) 
4.76 

(0.092) 
4.80 

(0.093) 
4.77 

(0.100) 

4.74 
(0.109) 
4.73 

(0.104) 
4.78 

(0.106) 
4.75 

(0.095) 

4.80 
(0.100) 
4.78 

(0.097) 
4.80 

(0.091) 
4.80 

(0.093) 

6.890 
 

6.213 
 

9.043 
 

8.176 

0.000* 

 
0.000* 

 
0.000* 

 
0.000* 

ภาพรวม 4.83 
 (0.087) 

4.78 
(0.096) 

4.75 
(0.103) 

4.79 
(0.095) 

7.580 0.000* 

หมายเหตุ : 1 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล 
    2 จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง  
    * หมายถึง ทดสอบ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมา 
คือ เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 18.6 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 2.0  

2. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด นั่นคือ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 โดยมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 หรือร้อยละ 96.20 รองลงมาคือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากัน ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 และด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 หรือร้อยละ 
95.40 จะเห็นได้ว่า ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ เป็นผู้ที ่มีจิตบริการที่ดีมาก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ส่วนด้านขั้นตอน                  
การให้บริการก็มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ส าหรับด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีความพร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดจนมีช่องทางในการให้บริการ             
ที่หลากหลายมากข้ึน  

ส่วนภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกเป็นรายจังหวัด อยู่ในระดับมากที่สุด นั่นคือ ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.83 หรือร้อยละ 96.60 รองลงมาคือ จังหวัดอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 
จังหวัดสงขลา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 หรือร้อยละ 95.60 และจังหวัดชายแดนใต้ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 หรือร้อยละ 95.00  
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ 

 
 

ด้านที่ประเมิน 
 

              จังหวัด   
 
F 

 
 

Sig. 
นครศรีธรรมราช 

x  
(S.D) 

สงขลา 
x  

(S.D) 

ชายแดนใต้1 

x  
(S.D) 

อื่นๆ2 
x  

(S.D) 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.83 
(0.096) 
4.81 

(0.088) 
4.86 

(0.082) 
4.83 

(0.082) 

4.78 
(0.100) 
4.76 

(0.092) 
4.80 

(0.093) 
4.77 

(0.100) 

4.74 
(0.109) 
4.73 

(0.104) 
4.78 

(0.106) 
4.75 

(0.095) 

4.80 
(0.100) 
4.78 

(0.097) 
4.80 

(0.091) 
4.80 

(0.093) 

6.890 
 

6.213 
 

9.043 
 

8.176 

0.000* 

 
0.000* 

 
0.000* 

 
0.000* 

ภาพรวม 4.83 
 (0.087) 

4.78 
(0.096) 

4.75 
(0.103) 

4.79 
(0.095) 

7.580 0.000* 

หมายเหตุ : 1 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล 
    2 จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง  
    * หมายถึง ทดสอบ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการในจังหวัดต่างๆ       
ด้านที่ประเมิน จังหวัด x  1 2 3 4 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1 
2 
3 
4 

4.83 
4.78 
4.74 
4.80 

 0.009* 

 
0.000* 

0.051 
0.155 

0.583 
0.041* 

ด้านช่องทางการให้บริการ 1 
2 
3 
4 

4.81 
4.76 
4.73 
4.78 

 0.007* 0.000* 

0.112 
0.240 
0.393 
0.040* 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1 
2 
3 
4 

4.86 
4.80 
4.78 
4.80 

 0.000* 0.000* 

0.309 
0.008* 

0.778 
0.288 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1 

2 
3 
4 

4.83 
4.77 
4.74 
4.80 

 0.001* 0.000* 

0.150 
0.171 
0.238 
0.025* 

 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    2 หมายถึง จังหวัดสงขลา              

   3 หมายถึง จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และสตูล) 
   4 หมายถึง จังหวัดอื่นๆ (จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง ตรัง และระนอง) 
 
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ               
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการที่อาศัย                  
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพึงพอใจมากกว่าผู ้ร ับบริการที ่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนใต้ 
นอกจากนั้น ผู้รับบริการในจังหวัดอื่นๆ มีความพึงพอใจมากกว่าจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า 
ผู้รับบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพึงพอใจมากกว่าทุกจังหวัด (ตารางที่ 1 - 2) 
 ส าหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นแยกตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พบว่า การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น                  
ที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด รูปแบบเทศบาล และรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะจ าแนกตามรูปแบบ 
             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ด้านที่ประเมิน 

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
F 

 
 

Sig. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

x  
(S.D) 

เทศบาล 
x  

(S.D) 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
x  

(S.D) 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
    
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.77 
(0.159) 
4.77 

(0.151) 
4.78 

(0.152) 
4.76 

(0.157) 

4.78 
(0.103) 
4.77 

(0.089) 
4.81 

(0.085) 
4.78 

(0.091) 

4.79 
(0.104) 
4.78 

(0.099) 
4.82 

(0.100) 
4.79 

(0.097) 

0.399 
 

0.120 
 

0.478 
 

0.322 

0.671 
 

0.887 
 

0.621 
 

0.725 

ภาพรวม 4.77 
 (0.155) 

4.79 
(0.092) 

4.80 
(0.100) 

0.330 0.726 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.80 
ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธรรม ขนาบศักดิ์ (2562 : บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจ             
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
กาพกนก ช่วยชู (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐกิจ หิมะคุณ (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกิจการสาธารณะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า ภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับรู้ถึงสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยกว่า              
ด้านอื่นๆ ในทุกๆ จังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากยังมีช่องทางการให้บริการที่ยังไม่หลากหลาย
เพียงพอ โดยเฉพาะการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้รับบริการมีความสะดวก 
ประหยัดและรวดเร็ว 
 2. จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการในจังหวัดต่างๆ มีความแตกต่างกัน ในทุกๆ ด้าน เป็นไปตามข้อสมมติฐานข้อที่สอง               
ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนสถานการณ์          
โรคระบาดโควิด–19 จึงอาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ มีข้อจ ากัดในการให้บริการแก่ประชาชน           
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า จังหวัดชายแดนใต้มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุด ทั้งนี้อาจจะเกิดจากข้อจ ากัดในการ
ให้บริการนอกสถานที่ตั ้งส านักงาน รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  อย่างไรก็ตาม                



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”
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Sig. 
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(S.D) 
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(0.091) 

4.79 
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(0.100) 
4.79 
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ให้บริการนอกสถานที่ตั ้งส านักงาน รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  อย่างไรก็ตาม                
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แต่ละจังหวัดได้ให้ความส าคัญเกี ่ยวกับคุณภาพการให้บริการในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ               
ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์ : 2544 
อ้างถึงในดาวลอย แก่นจันทร์ : 2554) ที่ได้สรุป ไว้ว่า แนวความคิดในการให้บริการเพื่อให้การบริการบรรลุถึงวัตถุประสงค์        
และเป้าหมายของการบริการนั้น ผู ้ให้บริการจะต้องยึดถือลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาเพื่อใช้ซ ้า             
การบริการเป็นผู้ให้จะต้องมีจิตใจอดทน เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ซึ่งพนักงานจะต้องมีลักษณะที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
พูดจาไพเราะชัดเจน แสดงให้ปรากฏชัดว่ามีความเต็มใจที่จะให้บริการ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
ได้ตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้บุคลากรผู้ใ ห้บริการมีจิตส านึก              
ต่อการให้บริการ ในขณะที่การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่จ าแนกตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจจะเนื่องจากแต่ละรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บริการงานสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                   
ที่มากท่ีสุด 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการส ารวจข้อมูลจากผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง ตรัง และระนอง จ านวน 204 อปท.                   
โดยท าการประเมินด้านคุณภาพ การให้บริการจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ                  
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มารับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รองลงมาคือ สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง ตรังและระนอง 
ตามล าดับ และมีรูปแบบเป็นแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมากที่สุด รองลงมา เป็นเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามล าดับ 

การศึกษาระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นรายจังหวัด ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้รับบริการมีความ               
พึงพอใจท่ีแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ส่วนการเปรียบเทียบตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนระดับความพึงพอใจต ่าที่สุด           

ในทุกด้านที่ประเมิน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ควรพัฒนางานบริการสาธารณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการให้มากขึ้น อาทิ ให้บริการในรูปแบบบริการเคลื่อนที่ (mobile service) มากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาส              
ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น บุคลากรที่ให้บริการประชาชนควรสื่อสาร  
ด้วยภาษายาวีได้ เพื่อจะท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการมากข้ึน 
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2. จากการวิจัย พบว่า ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต ่าสุดในด้านช่องทางการให้บริการ ดังนั ้น องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นควรเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จะท าให้
ผู้รับบริการเกิดความสะดวก ประหยัด และรวดเร็วมากข้ึน 
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แนวทางการเพ่ิมยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร 

 
สใบทอง พิมพ์ทอง¹, สุทธาวรรณ ซาโต้² 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์
เกษตรยั่งยืน และแนวทางในการเพิ่มการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าสาขาวัฒนานคร ที่เคยฝากสลาก 380 คน และสัมภาษณ์ลูกค้าที่ไม่เคย
ฝากสลาก 20 คน สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกพนักงานสาขาวัฒนานคร จ านวน 8 คน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผังก้างปลา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า แรงจูงใจ
ของจ านวนรางวัลไม่ดึงดูดใจ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง พนักงานขาดทักษะน าเสนอ ขั้นตอนการรับฝากมีความซับซ้อน และ
ลูกค้าไม่สะดวกท าธุรกรรมฝากต่อเน่ืองทุกเดือน   แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และผังก้างปลา 
น ามาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ได้จ านวน 4 กลยุทธ์  และกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาคือ การ
จัดท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างการรับรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่างต่อเน่ืองและ
ท่ัวถึง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการออมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และน าเสนอผลการศึกษาต่อธนาคารเพื่อปรับปรุง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีจ านวนรางวัลมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ : สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน,แรงจูงใจในการฝากสลาก,การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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Solution to Increase the Deposit Amount of Sustainable Agriculture Savings Lottery 
Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank, Watthana Nakhon Branch 

 
Sabaithong Pimthong¹, Suttawan Sato² 

Abstract 
 

 This study aims to find the direction to increase the volume of Sustainable Agriculture Savings 
Lottery with The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Wattananakhon branch.  The study 
author studied the factors that contributed to the decision to deposit sustainable agricultural savings 
lottery and guidelines for continually increasing the receipt of sustainable agricultural savings lottery 
deposits be using quantitative and qualitative research models. The data collection from customer 
questionnaires that have deposited lottery for 380 people including interview 20 customers who have 
never deposited the lottery and interviewed in-depth interviews with 8 employees of Wattananakhon 
branch. The data collection is used the variety of theories motivation, Marketing Mix, context analysis, 
fishbone diagram and integrated marketing communications. The data analysis obtained by statistical 
programs to find the mean and standard deviation.  The results of the study showed that factors affecting 
sustainable agricultural savings lottery deposits include, product factors are unknown to customers, the 
motivation of the number of awards is not attractive, the publicity is not comprehensive, the staffs are 
lack of the presentation skill, the deposition process is complicated, and customers are inconvenient to 
make deposit transactions in every month. The solutions are analyzed by SWOT analysis and fishbone 
diagram which can be formulated with TOWS Matrix tools. Strategies used in problem solving include 
integrated marketing communications for customer recognition about the product, enhance the savings 
behavior through marketing activities. Moreover, the results of the study will be presented to the bank for 
Improved product style to provide more rewards. 
 
Keywords: Sustainable Agriculture, Deposit Motivation for Savings Lottery, Integrated Marketing 
Communications 
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บทน า 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  
ตั้งแต่ปี 2562  ซ่ึงเป็นสลากแบบดิจิทัลราคาหน่วยละ 20 บาท  เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีการฝากออมเงินอย่างต่อเน่ือง โดยมีเงิน
รางวัลเป็นแรงจูงใจในการรับฝาก แต่เน่ืองจากผลการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของสาขาวัฒนานครตั้งแต่เปิดรับฝาก
จนถึงปัจจุบันมีผลการรับฝากต่ ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับการรับฝากสลากประเภทอ่ืน ผลการรับฝากตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่า จ านวนลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนฝากสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืน เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลง
เม่ือเทียบกับปี 2563 โดยมีลูกค้าขึ้นทะเบียนรายใหม่เพียง 7 ราย และในปี 2564 มีลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 2 ราย ในขณะ
ที่ยอดเงินรับฝากสะสมก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงเช่นเดียวกัน โดยมีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระดับประเทศ และผลการ
ด าเนินงานสาขาวัฒนานคร  ตั้งแต่เปิดรับฝากครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังน้ี 
ปีบัญชี จ านวนลูกค้าที่ขึ้นทะเบียน

ระดับประเทศ 
(ราย) 

จ านวนเงินรับฝาก
ระดับประเทศ 

(ล้านบาท) 

จ านวนลูกค้าที่ขึ้นทะเบียน
สาขาวัฒนานคร 

(ราย) 

จ านวนเงินรับฝาก
ระดับสาขา 
(ล้านบาท) 

การเพ่ิมขึ้นของเงิน
รับฝาก 
(ร้อยละ) 

2562 113,121 1,383.24 61 0.446 100 
2563 128,537 2,100.54 68 0.490 51.86 
2564 130,099 2,262.84 70 0.559 7.73 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ผลการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของ
ธ.ก.ส.สาขาวัฒนานคร  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยค้นหาสาเหตุที่จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนสลากไม่เพิ่มขึ้น สาเหตุที่ยอดเงินฝาก
ลดลง  เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มจ านวนผู้ขึ้นทะเบียน และเพิ่มยอดเงินรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมที่ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธนาคารสามารถน าแนวทางที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งน้ี ไปใช้จัดกิจกรรมการเพิ่มยอดผลการรับฝาก รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานและคงยอดเงินรับฝากต่อไป 

วิธีการด าเนินการ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยแบบผสมผาน โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากจ านวนประชากรที่เป็นลูกค้าของสาขาวัฒนานคร จ านวน 32,927 คน ค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามทฤษฎีของทาโร ยามาเน (2564) ได้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เคยฝากสลากจ านวน 380 คน ใช้
แบบสอบถามแบบออฟไลน์โดยใช้กระดาษแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายลูกค้า ธ.ก.ส.สาขา
วัฒนานคร และกลุ่มไลน์เครือข่ายสานสัมพันธ์ของ ธ.ก.ส.สาขาวัมนานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและการเสี่ยงโชค ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจฝาก
สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม น าข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านโปรแกรม Excel และประมวลผลเป็นค่าทางสถิติ  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของ Nastasi and Schensul (2548) สัมภาษณ์ระดับลึก 
ลูกค้ากลุ่มที่ไม่เคยฝากสลาก จ านวน 20 คน  พนักงานสาขาวัฒนานคร จ านวน 8 คน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 
ชั่วโมงต่อคน ได้แก่ ผู้จัดการสาขา  หัวหน้าการเงิน หัวหน้าหน่วยอ าเภอ พนักงานธุรการ พนักงานการเงินจ านวน 4 คน  โดย
ให้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย และมีความอิสระ ใช้ค าถามเก่ียวกับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่สามารถเปิดเผยได้ ได้แก่ 
ข้อมูลอายุ สถานภาพ อาชีพ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ข้อมูลที่ใช้สัมภาษณ์อ้างอิงจากทฤษฏี การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามทฤษฎี SWOT Analysis โดยใช้เครื่องมือ 7S Framework  เครื่องมือ PESTE Analysis และ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาจากผังก้างปลา   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์มาเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิเคราะห์ SWOT  Analysis  และสาเหตุของปัญหาที่ได้จากผังก้างปลา น ามาก าหนดกล
ยุทธ์ ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 380 คน โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออฟไลน์บนกระดาษ  และตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google from  ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรณ์ศาสตร์  พฤติกรรมการออมและการ
เสี่ยงโชค แรงจูงใจในการตัดสินใจฝากสลาก ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากสลาก และข้อเสนอแนะ  ผล
การศึกษามีดังน้ี 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

ข้อมูล ตัวเลือกสูงสดุ จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ หญิง 234 61.6 
2. อายุ 41-50 ปี 94 24.7 
3. ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. 91 23.9 
4. สถานภาพ สมรส 246 64.7 
5. อาชีพ เกษตรกร 174 45.8 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 141 37.1 

 สรุปผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนร้อยละ 61.6  อายุระหว่าง 
41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. ร้อยละ 23.9 สถานภาพสมรส ร้อยละ 64.7 อาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 45.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 37.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการเส่ียงโชค  

พฤติกรรม ตัวเลือกสูงสุด จ านวนค าตอบ คิดเปน็ร้อยละ 
1. รูปแบบการออม เงินฝากประจ า/ออมทรัพย์ 283 74.5 
2. วัตถุประสงค์ในการออม เก็บไว้ใช้เจ็บป่วย ฉุกเฉิน 222 58.4 
3. ความถี่ในการออม สม่ าเสมอ (ทุกเดือน) 156 41.1 
4. จ านวนเงินออมต่อเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 2,000 บาท 123 32.4 
5. สถาบันการเงินที่ฝากเงิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 288 75.8 
6. แอปพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้งาน ธนาคาร ธ.ก.ส. 237 62.4 
7. ความถี่ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น เป็นประจ าทุกวัน 172 45.3 
8. ธุรกรรมที่ท าผ่านแอปพลิเคชั่น โอนเงิน 306 80.5 
9. ความถี่ในการเสี่ยงโชค ทุกงวด 124 32.6 
10. จ านวนเงินที่ใช้ในการเสี่ยงโชค 100-500 บาท 170 44.7 

 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมและการเสี่ยงโชค พบว่ามีการออมในเงินฝากออมทรัพย์และประจ ามากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 74.5 วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ร้อยละ 58.4 ความถี่ในการออมสม่ าเสมอทุกเดือน 
ร้อยละ 41.1 จ านวนเงินออมต่อเดือน 1,000-2,000 บาท ร้อยละ 32.4 สถาบันการเงินที่ฝากเงินและแอปพลิเคชั่นใช้คือ  
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ธ.ก.ส. ร้อยละ 75.8 และ 62.4 ความถี่ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น เป็นประจ าทุกวัน โดยธุรกรรมที่ใช้คือการโอนเงินร้อยละ 
80.5 ความถี่ในการเสี่ยงโชคทุกงวด ร้อยละ 32.6 และจ านวนเงินที่ใช้ในการเสี่ยงโชคต่องวด ตั้งแต่ 100-500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 44.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์เกษตรย่ังยืน 

รายการ ระดับความคิดเหน็ 
X S.D. ความหมาย 

1. ต้องการถูกรางวัล 3.80 1.25 มาก 
2. ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ 3.36 1.15 ปานกลาง 
3. ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยและเงินรางวัล 3.21 1.20 ปานกลาง 
4. มีความม่ันคงกว่าหุ้นและทองค า 3.31 1.23 ปานกลาง 
5. ต้องการออมเป็นรายเดือน 3.32 1.19 ปานกลาง 
6. สอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด 3.55 1.22 มาก 
7. สอบถามข้อมูลจากพนักงาน 3.67 1.07 มาก 
8. ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 3.43 1.15 ปานกลาง 
9. มีการเปรียบเทียบผลตอบแทน 3.27 1.18 ปานกลาง 

 สรุปผลการศกึษาข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนคือ ต้องการถูกรางวัลมาก
ที่สุด โดยก่อนการตัดสินใจฝากสลาก จะมีการค้นหาข้อมูลจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดและจากพนักงานมากที่สุด  และเม่ือ
หาค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์เกษตรย่ังยืน  

รายการ ระดับความคิดเหน็ 
X S.D. ความหมาย 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 3.38 1.16 ปานกลาง 
ปัยจัยด้านราคา 3.49 1.13 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.45 1.19 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 3.56 1.08 มาก 
ปัจจัยด้านบุคลากร 3.98 1.00 มาก 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 3.79 1.05 มาก 
ปัจจัยด้านกายภาพ 4.03 1.37 มาก 

 สรุปผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพส่งผลมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน 1.37 รองลงมาได้แก่ ปัยจัยด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบน 1.00 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบน 1.05 และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน 1.08  
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ควรลดระยะเวลาในการไถ่ถอนสลากคืนให้มีระยะเวลาสั้นลง  ปรับปรุงเงื่อนไขการถอนคืนก่อนครบก าหนด และลด
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อนครบก าหนด เพิ่มจ านวนรางวัลให้ลุ้นได้ทุกเดือน  มีความหลากหลายของเงินรางวัล  ปรับปรุงขั้นตอน
การซ้ือสลากผ่านแอปพลิเคชั่นง่ายควรท าให้ง่ายขึ้น   เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้สามารถหาซ้ือได้ง่ายและสะดวก 
ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ลูกค้า จ านวน 20 คน 
         แบบสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มที่ ไม่เคยฝาก ประกอบไปด้วยประเด็นค าถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนประสมการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลการศึกษามีดังน้ี 
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 สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยี โรคระบาด สังคมและวัฒนธรรม 
มีผลต่อการออมเงิน เน่ืองจากต้องส ารองเงินไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินท าให้เงินออมลดลง ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย ภาระหน้ีสินของครัวเรือน  ส่วนใหญ่จะเก็บออมตามสัดส่วนของรายได้และเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่าย ส่วนการรับรู้
ข้อมูลเก่ียวกับสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาด  ได้แก่ พนักงาน โฆษณาในเฟสบุ๊ค เสียงตาม
สายในตลาดเทสโกโลตัส และโบว์ชัว  โดยเม่ือเปรียบเทียบความเข้าใจเก่ียวกับสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนกับสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ส่วนใหญย่ังไม่เข้าใจในรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และไม่ทราบว่าช่องทางการรับฝากทางใดได้บ้าง และไม่ทราบ
ราคาต่อหน่วย  จ านวนรางวัล และมูลค่าของรางวัล  มีความเห็นว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสในการถูกรางวัลมากกว่า และ
ช่องทางการซ้ือง่ายกว่า  และพบว่าไม่สะดวกที่จะฝากเงินอย่างต่อเน่ือง  เพราะผลตอบแทนไม่จูงใจ  รางวัลไม่หลากหลาย ไม่ 
ไม่มีหลักฐานในการฝากเงิน และไม่สนใจการเสี่ยงโชคจากเงินออม  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ เพิ่มช่องทางการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  ปรับปรุงจ านวนรางวัลให้สามารถลุ้นได้ทุกเดือน  มีการแจ้งเตือนบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นความจ าให้ซ้ือซ้ า 
ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากพนักงาน จ านวน 8 คน สามารถเขียนเป็นผังก้างปลาได้ดังน้ี 

  
สรุปปัญหาจากแผนภูมิก้างปลา สาเหตุของปัญหาที่ท าให้ผลการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของ ธ.ก.ส. สาขาวัฒนา
นคร  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ดังน้ี  
        1. พนักงานขาดทักษะการน าเสนอขาย ไม่เข้าใจเงื่อนไขของสลาก ไม่สะดวกชี้แจงหรือเชิญชวนลูกค้าฝากสลาก 
        2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการท างานไม่ทันสมัยและ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ ท าให้การขึ้นทะเบี ยนสลาก
และรับฝากสลากล่าช้า พื้นที่ให้บริการมีแผงก้ันระหว่างพนักงานและลูกค้า ท าให้ใม่สามารถอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ให้ลูกค้าฟังอย่างละเอียดได้ 
        3. ระบบเทคโนโลยีของธนาคารมีความล่าช้า ระบบเน็ตเวิร์คมักจะติดขัดในวันที่มีการขึ้นเงินรางวัลของสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  ส่งผลให้ระบบการรับขึ้นทะเบียนสลากและการรับฝากสลากล่าช้า   
         4.  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องผ่านการอนุมัติ ท าให้ไม่สะดวกในการ
ให้บริการ ต้องใช้หน้าจอในการให้บริการหลายหน้าจอประกอบกัน ท าให้ใช้เวลานานในการให้บริการ และมีเอกสารให้จัดเก็บ
เป็นจ านวนมาก  
        5.  ผลิตภัณฑ์  รายละเอียดของผลตอบแทน ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น  จ านวนรางวัลมีน้อยเกินไป ไม่
สามารถลุ้นรางวัลได้ทุกงวด  ถอนก่อนครบก าหนดไม่ได้ เลือกหมายเลขในการฝากไม่ได้ ผลตอบแทนต่ า  
        6. ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลมีน้อย ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าธนาคารเปิดรับ
ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน และเข้าไม่ถึงข้อมูล   
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานและลูกค้า โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis มีดังน้ี 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
S1 นโยบายส่งเสริมการออมรายย่อย
ผ่านสลากออมทรัพย์ยั่งยืน 

W1 จ านวนรางวัลสลากไม่จูง
ใจ 

O1 มีลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อ
การรับฝาก 

T1 การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 

S2 จ านวนพนักงานมีเพียงพอ
ให้บริการ 

W2 ใช้เอกสารและขั้นตอน
เยอะ 

O2 พฤติกรรมชอบเส่ียงโชคของ
ลูกค้า 

T2 ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน
เพ่ิมสูงขึ้น 

S3 มีเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มส าหรับ
สื่อสารงานธนาคารโดยตรง 

W3 ระบบเทคโนโลยีล่าช้า O3 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ของลูกค้าตลอดเวลา 

T3 สภาพเศรษฐกิจตกต่ า 

S4 พนักงานเป็นคนในพ้ืนที่เข้าถึง
ลูกค้า 

W4 พนักงานขาดทักษะด้าน
การขาย 

O4 การพัฒนาเทคโน โลยทีาง
การเงินดีขึ้น 

T4 สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 

 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix   ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้จับคู่ข้อมูล โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 4 กลุ่มได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นการขยายตัว  กลยุทธ์ในเชิงป้องกัน กุลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดอ่อน และ กลยุทธ์เชิงรับ เพื่อน ามาสร้างแผนงานและทางเลือกส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย 
งบประมาณของแต่ละทางเลือก และให้ค่าคะแนนของแต่ละแนวทางเลือก แล้วน าไปสู่การสรุปว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสม
ในการน าไปใช้แก้ไขปัญหามากที่สุด  ล าดับคะแนนแต่ละทางเลือกปรากฎตามตารางดังน้ี 

ทางเลือก ระดับคะแนน 
ความ

สม่ าเสมอ 
ความ

สอดคล้อง 
ความเป็นไปได ้ ความได้เปรียบ รวมคะแนน 

แผนงานที่ 1 เชิงรุก 
1. จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดการรับฝาก  2 2 3 4 11 
2. สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  5 4 5 5 19 
แผนงานที่ 2 ป้องกัน 
1. ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น เอโมบายฝากสลาก 4 5 3 3 15 
2.  ส่งข้อความเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น  4 5 4 2 15 
3.  หักบัญชีเพื่อฝากสลากอัตโนมัติ 5 5 4 3 17 
แผนงานที่ 3 แกไ้ข 
1.  เพิ่มทักษะและความรู้ให้พนักงาน 2 5 4 4 15 
แผนงานที่ 4 เชิงรับ 
1.  ทบทวนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  2 4 2 2 10 
2.  จัดหาเครื่องมือสนับสนุน  2 4 2 4 12 
3.  ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอน 2 4 2 2 10 

สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเลือกจากแผนงานและกิจกรรมที่มีล าดับคะแนนสูงสุด  ได้แก่ การจัด กิจกรรม
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ให้ทั่วถึงและต่อเน่ือง  โดยตั้งงบประมาณจ านวน 23,000 บาท ส าหรับเป็นค่าส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  เป็นแผนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และมี
ความเป็นไปได้มากที่สุด เน่ืองจากธนาคารมีการจัดสรรงบประมาณค่าส่งเสริมเงินฝากไว้รองรับการจัดกิจกรรมประจ าปีอยู่แล้ว
เพิ่มช่องทางการหักบัญชีเงินฝากเพื่อฝากสลากอัตโนมัติ โดยสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าต้องการให้ฝากสลากทุกเดือน ทุกสาม
เดือน หรือทุกหกเดือน ตรงกับแผนงานของธนาคารที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน เป็นเงินฝากที่ต้องฝาก
ซ้ าเป็นประจ าทุกเดือน โดยน าเสนอผลการวิจัยเพื่อให้ธนาคารแก้ไขระบบการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ งบประมาณแก้ไขระบบ 
200,000 บาท ความเสี่ยงของทางเลือกน้ีคือ สาขาไม่สามารถด าเนินการเองได้ ต้องน าเสนอธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหา และหาก



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1668

8 
 
ธนาคารไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับ จะท าให้กระทบกับแผนงานด้านงบประมาณ  เชิญชวนลูกค้าทุกรายที่มาขึ้นเงินรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ฝากเงินสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชอบการเสี่ยงโชคมากที่สุด 
และสาขาสามารถท าให้ทุกงวด โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรณ์ศาสตร์ พฤติกรรมการออมและการเสี่ยงโชค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ท าให้สามารถระบุสาเหตุที่ท าให้ผล
การด าเนินงานด้านการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเ จากสาเหตุดังน้ี  ผลิตภัณฑ์สลากออม
ทรัพย์เกษตรยั่งยืนยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า  ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง พนักงานขาดทักษะในการ
น าเสนอ   แนวทางที่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาครั้งน้ีคือ  การจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนการรับฝากโดยพนักงาน  การจัดท าโบว์ชัวและป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสาขา  การสื่อสารออนไลน์
ผ่านเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และกลับมาซ้ือซ้ า  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากการส ารวจ
งานวิจัยที่ คือ ลูกค้าในวัยท างาน อายุระหว่าง 40-50 ปี มีรายได้ประมาณ 10,000-20,000 บาท มีพฤติกรรมการออมอย่าง
ต่อเน่ือง  มีพฤติกรรมชอบเสี่ยงโชค และเน้นสื่อสารกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและลูกค้าราย
เดิมที่เคยฝากสลากประเภทอ่ืนๆของธนาคาร  ซ่ึงเชื่อมโยงกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ที่ต้องการให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับสลากออมทรัพย์เกษตร
ยั่งยืน ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น     
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งน้ีคือ ศึกษาวิจัยข้อมูลในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ท าให้กระบวนการ
สัมภาษณ์และสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลท าได้ไม่สะดวก  เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
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กรณีศึกษา บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ) 

ธาวัลย' สวนสระแก/ว1*  ผุสดี พลสารัมย'2  

 

บทคัดย8อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค'เพื ่อ 1. ศึกษาปEจจัยที ่ผู /ใช/บริการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศของผู/ใช/บริการของบริษัทฯ 2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ'การตลาดบริการ กลุOมตัวอยOางที่ใช/ในการวิจัย คือ 

กลุOมลูกค/าที่มีบัญชีกับบริษัท จำนวน 392 คน สถิติที่ใช/ในการวิเคราะห'ข/อมูล ได/แกOคOาร/อยละ คOาเฉลี่ย การจำแนก

ความถี่ และคOาสOวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวOาผู/ตอบแบบสอบถามให/ความสำคัญมากในเกือบทุกปEจจัยสOวนประสมทางการตลาด

ออนไลน' (6 Ps) โดยสOวนใหญOผู /ใช/บริการ มีความชื ่นชอบและชื่นชมในการให/บริการของเจ/าหน/าที ่ซัพพอร'ต 

ผู/ใช/บริการมีความต/องการเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดหรือดีกวOาคูOแขOงขัน ระบบการใช/งานที่ดี งOาย มีความเสถียร 

การขยายเวลาบริการเป`น 24 ชั่วโมง เพื่อให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อผู/ใช/บริการโอนทุกเวลา

รวมถึงต/องการให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 10 นาที มีโปรโมชันสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน และความงOายของ

กระบวนการการร/องขอเอกสารหรือข/อมูลเพิ่มเติมในการโอนเงินด/วยมูลคOาที่สูง กลยุทธ'ที่นำเสนอ คือ กลยุทธ'การ

สOงเสริมตลาดบริการ โดยการจัดโปรโมชันหรือจัดแคมเปญเพิ่มเรทอัตราแลกแลกเปล่ียน พร/อมทั้งแจ/งข/อมูลขOาวสาร

โปรโมชันของทางบริษัทฯ ให/กลุOมลูกค/าเปeาหมายได/รับทราบถึงรายละเอียดโปรโมชัน แคมเปญตOาง ๆ เพื่อกระตุ/นให/

ผู/ใช/บริการทำการโอนเงินระหวOางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร/อมทัง้มีการเข/าถึงกลุOมลูกค/าเปeาหมายในชOองทางโซเชียล

มีเดียตOาง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มสOวนครองตลาด ยอดขาย และกำไรให/กับบริษัทฯ 
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A study of behavior and factors that affect the selection of an overseas remittance 

transaction system. Case Study: Send Money Co., Ltd (fictional name) 

Thawan Suansakaew1* and Pussadee Polsaram 2 

 

Abstract 

A study of behavior and factors affect the selection of an overseas remittance transaction 

system. A case study aims to: 1. To study the factors that the service user chooses to use the 

international money transfer’s system of the company 2. To present a marketing strategy for using 

the service through the International remittance system of the company. The sample group used 

in the research was a group of 392 customers who had accounts with the company. The statistics 

were used to analyze the data. Solve percentage, mean, frequency classification and standard 

deviation. 

From the study, it found that the respondents placed great emphasis on almost every 

factor in the online marketing mix (6 Ps), most of the service users need a good service, the best 

exchange rate or better than their competitors, 24/7 services, the beneficiary receives money within 

1 hour, they expect that the beneficiary will receive money within 10 minutes. Users need the 

promotions every month and the ease of the process of requesting additional documents or 

additional information to transfer funds of high value. The proposed strategy is service marketing 

promotion strategy. Because the survey results showed that users attach great importance to the 

online marketing mix factors in terms of product, price, and exchange rate in terms of marketing 

promotion, etc. The company can promote marketing services by organizing promotions or 

campaigns to increase exchange rates, as well as inform promotional information. The Company's 

activities allow target customers to be informed of the details of promotions and campaigns to 

encourage users to make more international money transfers, as well as having access to target 

customers on various social media channels more and more, such as making advertisements on 

online channels to cover all channels regularly to increase market share, sales and profits for the 

company. 

 

Keywords: Customer behavior, Factors affecting the choice of money transfer system, international 

money transfer 
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บทนำ 

บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ) กOอตั้งในปé พ.ศ. 2559 ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต/นกำเนิด

เกิดจากทีมผู/บริหารมองเห็นถึงโอกาสและปEญหาความยุOงยากในการโอนเงินระหวOางประเทศออสเตรเลียกลับยัง

ประเทศไทย จึงมีความคิดที่อยากนำเทคโนโลยีเข/ามาชOวยอำนวยความสะดวกจึงทำการจัดตั้งบริษัทฯ และจด

ทะเบียนขึ ้นเป`นผู /ให/บริการโอนเงินระหวOางประเทศโดยให/บริการโอนเงินผOานเว็บไซต'และแอปพลิเคชันบน

โทรศัพท'เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองตOอวิถีชีวิตปEจจุบัน แตOเนื่องจากใช/งานโอนเงินระหวOางประเทศผOานระบบออนไลน'

ในประเทศออสเตรเลียนั้น ผู/ใช/บริการจำเป`นต/องทำการสมัครลงทะเบียนพร/อมสOงภาพถOายเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน 

และเอกสารยืนยันที่อยูOอาศัย พร/อมเกณฑ'ในการให/บริการโอนเงินระหวOางประเทศ ในประเทศออสเตรเลียมีความ

เข/มข/นมากทำให/ผู/ใช/บริการรู/สึกไมOสะดวกสบาย จึงสOงผลให/จำนวนยอดเงินโอนและจำนวนผู/สมัครใช/บริการมี

แนวโน/มที่จะลดลงอยOางตOอเนื่องซึ่งอาจสOงผลให/บริษัทฯมีแนวโน/มขาดทุนได/ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค'เพื่อศึกษาประชากรศาสตร'และพฤติกรรมของผู/ใช/บริการในการทำธุรกรรม

โอนเงินตOางประเทศ เพื่อศึกษาปEจจัยที่ผู/ใช/บริการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศและเพื่อนำเสนอ

กลยุทธ'การตลาดบริการการใช/บริการผOานระบบการทำธุรกรรมโอนเงนิตOางประเทศ โดยจะเป`นประโยชน'กับฝîาย

การตลาดของบริษัทฯ เพื ่อทราบถึงพฤติกรรมและปEจจัยที ่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศ โดยนำข/อมูลที่ได/จากการสำรวจและวิจัยไปปรับใช/กับองค'กรเพื่อให/ตอบโจทย'ความต/องการของ

ผู/บริโภคเพื่อให/บริษัทฯ เติบโตอยOางรวดเร็วและตOอเนื่องรวมถึงนักศึกษา นักวิจัย หรือผู/ที่มีความสนใจ สามารถนำ

ข/อมูลที่ได/จากการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป`นแนวทางในการแก/ไขปEญหา หรือใช/เป`นข/อมูลพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข/อง

ตOอไป 

 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุOมตัวอยOาง  

กลุOมประชากรที่เป`นลูกค/าของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 19,110 คน โดยสOวนมากเป`นชาวไทยและมี

บางสOวนที่เป`นชาวตOางชาติซึ่งเป`นผู/ติดตามใน Line official Account โดยคำนวณจากสูตรของทาโรOยามาเน 

Taro Yamane (2513) ที่ระดับความเชื่อมั่นร/อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร/อยละ ± 5 ดังนั้น จาก

การแทนคOาในสูตรข/างต/นจะได/ขนาดของกลุOมตัวอยOาง จำนวน 392 คน 

เครื่องมือที่ใช/ในการศึกษา แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ได/จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาพฤติกรรมและปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศโดยแบOงแบบสอบถามออกเป`น 4 สOวน ดังนี้ สOวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค/าในการใช/บริการ

ระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ สOวนที่ 2 เป`นแบบสอบถามเกี่ยวกับสOวนประสมทางการตลาดออนไลน'ทั้ง 6 

ด/านซึ่งเป`นปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ สOวนที่ 3 ข/อเสนอแนะหรือความ

คิดเห็นอื่น มีลักษณะเป`นคำถามแบบปลายเปôด สOวนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับด/านประชากรศาสตร'ของกลุOม มีลักษณะ

คำถามเป`นแบบปลายปôด 

โดยจัดทำขึ้นทั้ง 2 ภาษาโดยเทคนิคการแปลแบบแปลย/อนกลับ (back-translation) กับผู/เชี่ยวชาญทางด/านภาษา

โดยเก็บรวบรวมข/อมูลแบบสอบถามออนไลน'โดยใช/ Google Form กับลูกค/าที่ใช/บริการของบริษัทฯ โดยการบรอด

แคสต' Line official Account ในเดือนกันยายน 2564 ถึง เด ือนตุลาคม 2564 นำข/อมูลที ่ได /จากการตอบ

แบบสอบถามมาประมวลผลวิเคราะห'ข/อมูลโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนาโดยการแสดงตารางแบบร/อยละในคำถาม
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สOวนที่1 คำถามสOวนที่ 4 เพื่อพิจารณาถึงข/อมูลสOวนบุคคล ข/อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค/าในการใช/บริการและ

วิเคราะห'ข/อมูลด/วยเครื่องคอมพิวเตอร'โดยใช/โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยทางสถิติในการวิเคราะห'ระดับ

ความสำคัญของสOวนประสมทางการตลาดออนไลน' (6 Ps) เป`นแบบมาตรวัดของลิเคิร'ทสเกล (Likert Scale) โดย

กำหนดการให/คะแนนคำตอบในคำถามสOวนที่ 2 โดยกำหนดการให/คะแนนคำตอบของแบบสอบถาม ดังนี้  

                              ระดับความคิดเห็น              คะแนน 

มากที่สุด      5 

มาก                 4 

     ปานกลาง      3 

น/อย                            2 

               น/อยที่สุด     1 

 

เกณฑ'เฉลี่ยระดับความสำคัญ 

คOาเฉลี่ยระหวOาง  4.21 – 5.00     หมายถึง  ระดับความสำคัญมากที่สุด 

คOาเฉลี่ยระหวOาง  3.41 – 4.20     หมายถึง  ระดับความสำคัญมาก 

คOาเฉลี่ยระหวOาง  2.61 – 3.40     หมายถึง  ระดับความสำคัญปานกลาง 

คOาเฉลี่ยระหวOาง  1.81 – 2.60     หมายถึง  ระดับความสำคัญน/อย 

คOาเฉลี่ยระหวOาง  1.00 – 1.80     หมายถึง  ระดับความสำคัญน/อยที่สุด 

และการแสดงความคิดเห็นของกลุOมตัวอยOางในสOวนที่ 3 

 

ผลการศึกษา 
การศึกษานี้ได/เก็บรวบรวมจากกลุOมตัวอยOาง 392 คน ซึ่งเป`นเป`นลูกค/าของบริษัทฯ โดยมีอัตราการตอบ

กลับของแบบสอบถามจำนวน 281 คน คิดเป`นร/อยละ 71.68 สรุปผลข/อมูลสOวนบุคคลได/วOากลุOมตัวอยOางสOวนใหญO

เป`นเพศหญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรี สถานภาพสมรส ไมOมีบุตร อายุระหวOาง 31 – 40 มี

อาชีพเป`นพนักงานบริษัทหรือลูกจ/างและมีรายได/เฉลี่ยในชOวง 2,501 – 4,000 ดอลลาร'ออสเตรเลีย และสรุปผล

ข/อมูลข/อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค/าในการใช/บริการระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศได/วOากลุOมตัวอยOางสOวน

ใหญOเป`นลูกค/าของบริษัทฯมาเป`นระยะเวลา 1 หรือ 1ปéขึ้นไป รู/จักบริษัทฯ โดยเพื่อนแนะนำ ใช/บริการโอนเงิน

ชOวงเวลา 12.00 – 15.00 น.  )เวลาซิดนีย'( โดยผOานแพลตฟอร'มแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ iOS บนมือถือ 

iPhone จำนวนเงินเฉลี่ยในการทำธุรกรรมตOอครั้ง 301 – 600 ดอลลาร'ออสเตรเลียโดยทำธุรกรรมตOอเดือน 1 – 3 

ครั้ง และปEจจัยในการใช/บริการพบวOากลุOมตัวอยOางให/ความสำคัญในเรื่องการที่บริษัทฯ ไมOมีการเรียกเก็บ

คOาธรรมเนียมในการใช/บริการมาเป`นอันดับแรก รองลงมาตามลำดับคอื ปลายทางได/รับเงินรวดเร็ว )ภายใน 1 

ชั่วโมง(  ความปลอดภัย การให/บริการของเจ/าหน/าที่ซัพพอร'ตที่ประทับใจและเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีเมื่อเทียบกับ

เจ/าอื่น 

สOวนประสมทางการตลาดออนไลน' (6 Ps) ที ่เป`นปEจจัยที ่ม ีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศ  

สรุปได/วOากลุOมตัวอยOางให/ความสำคัญในปEจจัยสOวนประสมทางการตลาดออนไลน'ในด/านผลิตภัณฑ'  
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(x" = 3.47, S.D. = 1.44, ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก) ด/านราคาเรทอัตราแลกเปลี่ยน (x" = 3.54, S.D. = 

1.47, ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก) ด/านการจัดจำหนOาย (x" = 3.47, S.D. = 1.41, ระดับความสำคัญ = สำคัญ

มาก) ด/านการสOงเสริมการตลาด (x" = 3.45, S.D. = 1.41, ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก) ด/านการให/บริการ

แบบเจาะจง (x" = 3.53, S.D. = 1.47, ระดับความสำคัญ = สำคัญมาก) และด/านการรักษาความเป`นสOวนตัว (x" = 

3.36, S.D. = 1.50, ระดับความสำคัญ = สำคัญปานกลาง) 

ผลจากการวิเคราะห' SWOT จุดแข็ง จุดอOอน โอกาสรวมถึงอุปสรรคได/มาจากการสำรวจแบบสอบถาม

จากกลุOมตัวอยOางรวมถึงการหาข/อมูลจากแหลOงข/อมูลทั้งภายใน ภายนอกองค'กรสามารถสรุปได/วOาบริษัทฯ มีจุดแข็ง

คือเจ/าหน/าที่ซัพพอร'ตมีความรู/ความสามารถในการบริการเป`นอยOางดี การให/บริการสOงเงินไปยังปลายทางที่

รวดเร็ว จุดอOอนคือเรทอัตราแลกเปลี่ยนในบางครั้งอาจน/อยกวOาเรทอัตราแลกเปลี่ยนของคูOแขOงขันและประสบการณ'

ของบริษัทฯ ยังมีไมOมาก โอกาสคือแนวโน/มการให/บริการโอนเงินระหวOางประเทศผOานระบบออนไลน'เป`นที่ต/องการ 

อุปสรรคคือการแขOงขันอยOางสูงในเรื่องของเรทอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจากการวิเคราะห' SWOT สามารถนำเสนอ

ทางเลือกกลยุทธ'การแก/ปEญหาได/ดังนี้ 1. กลยุทธ'การสOงเสริมตลาดบริการ 2. กลยุทธ'การรักษาลูกค/าเดิม 3. กลยุทธ'

การจัดการข/อร/องเรียนของลูกค/า 

ข/อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ได/จากการตอบกลับของแบบสอบถาม 

โดยสOวนใหญOผู/ใช/บริการ มีความชื่นชอบและชื่นชมในการให/บริการของเจ/าหน/าที่ซัพพอร'ต แตOต/องการ

เรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้นกวOาเดิม พร/อมทั้งต/องการความสะดวกสบายในการใช/งานของระบบ รวมถึงมีความ

ต/องการให/ขยายระยะเวลาในการให/บริการเป`น 24 ชั่วโมง เพื่อให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อ

ผู/ใช/บริการโอนทุกเวลา และมีความต/องการให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 10 นาที พร/อมทั้งต/องการให/มีโปรโม

ชันอยOางสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน 

 

สรุปผลการศึกษาและข>อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ 

กรณีศึกษา บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ) สามารถสรุปผลการศึกษาได/ ดังนี้ 

1. ข/อมูลสOวนบุคคลของกลุOมตัวอยOาง  

ผลการศึกษานี้พบวOากลุOมตัวอยOางสOวนใหญOเป`นเพศหญิงโดยมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ไมOมีบุตร สOวนมากมีอายุระหวOาง 31 – 40 ปé มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป`นพนักงานบริษัทหรือลูกจ/าง

และมีรายได/เฉลี่ยในชOวง 2,501 – 4,000 ดอลลาร'ออสเตรเลีย 

2. พฤติกรรมของลูกค/าในการใช/บรกิารระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศของผู/ใช/บริการ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช/บริการระบบการทำธุรกรรมโอนเงินระหวOางประเทศของกลุOมตัวอยOาง 

พบวOากลุOมตัวอยOางที่ตอบแบบสอบถามสOวนใหญOเป`นลูกค/าของบริษัทฯมาเป`นระยะเวลา 1 หรือ 1 ปéขึ้นไป โดยสOวน

ใหญOรู/จักกับบริษัทฯ จากเพื่อนแนะนำ ซึ่งชOวงเวลาที่กลุOมตัวอยOางสOวนใหญOใช/บริการโอนเงินอยูOในชOวงเวลา 12.00 – 

15.00 น. (เวลาซิดนีย') โดยใช/บริการผOานแพลตฟอร'มแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ iOS บนมือถือ iPhone จำนวน

เงินเฉลี่ยในการทำธุรกรรมตOอครั้ง 301 – 600 ดอลลาร'ออสเตรเลียโดยทำธุรกรรมตOอเดือน 1 – 3 และพบวOากลุOม

ตัวอยOางให/ความสำคัญในเรื่องของการที่บริษัทไมOมีการเรียกเก็บคOาธรรมเนียมในการใช/บริการมาเป`นอันดับแรก 
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รองลงมาตามลำดับคือ ปลายทางได/รับเงินรวดเร็ว (ภายใน 1 ชั่วโมง), ความปลอดภัย, การให/บริการของเจ/าหน/าที่

ซัพพอร'ตที่ประทับใจและเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีเมื่อเทียบกับเจ/าอื่น 

3. สOวนประสมทางการตลาดออนไลน' เป`นปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศ  

ผลการศึกษาพบวOากลุOมตัวอยOางให/ความสำคัญมากในปEจจัยสOวนประสมทางการตลาดออนไลน'(6 Ps) คือ 

ด/านผลิตภัณฑ' ด/านราคาเรทอัตราแลกเปลี่ยน ด/านการจัดจำหนOาย ด/านการสOงเสริมการตลาด ด/านการให/บริการ

แบบเจาะจงและให/ความสำคัญปานกลางในด/านรักษาความเป`นสOวนตัว ซึ ่งทั ้งหมดนี้ถือเป`นปEจจัยที ่มีผลกับ

พฤติกรรมการเลือกใช/ระบบการทำธรุกรรมโอนเงินตOางประเทศกับบริษัทฯ 

4. ข/อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่น ๆ  

โดยสOวนใหญOผู/ใช/บริการระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศกับบริษัทฯ มีความชื่นชอบและชื่นชม

ในการให/บริการของเจ/าหน/าที่ซัพพอร'ต มีความต/องการในเรื่องของเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด การใช/งานระบบที่

งOาย เสถียร การขยายระยะเวลาในการให/บริการเป`น 24 ชั่วโมง เพื่อให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อ

ผู/ใช/บริการโอนทุกเวลา รวมถึงคาดหวังให/ปลายทางได/รับเงินภายใน 10 นาที ผู/ใช/บริการต/องการให/มีโปรโมชันอยOาง

สม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน และผู/ใช/บริการต/องการความงOายของกระบวนการการร/องขอเอกสารหรือข/อมูลเพิ่มเติมใน

การโอนเงินด/วยมูลคOาที่สูง 

อภิปรายผลของการศึกษา  

จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศ กรณีศึกษา บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ)” โดยพบวOาพฤติกรรมและปEจจัยที่มีผลตOอการ

เลือกใช/ระบบโอนเงินระหวOางประเทศของผู/ใช/บริการนั้นมีความสอดคล/องกับงานวิจัยของกิตติธัช นพคุณ (2562) 

และ สิวรี ศิริวงศ' (2561) โดยพบวOาผู/ใช/บริการให/ความสำคัญกับปEจจัยด/านผลิตภัณฑ'ที่ดี ในการใช/งานในสOวนของ

ฟEงก'ชันการแสดงผล หรือความงOายและระยะเวลาที่รวดเร็วในการใช/ระบบการโอนเงินระหวOางประเทศรวมถึง

สอดคล/องในเรื่องพฤติกรรมของผู/ใช/บริการธนาคารผOานโทรศัพท'มือถือของกลุOมตัวอยOาง มีความถี่ของการใช/งาน

ธนาคารผOานโทรศัพท'มือถือ เดือนละ 1-3 ครั้ง ซึ่งสอดคล/องกับการสำรวจกลุOมตัวอยOางการใช/บริการระบบการทำ

ธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ ซึ่งมีจำนวนที่เทOากัน คือ เดือนละ 1-3 ครั้ง อีกทั้งยังสอดคล/องกับวิจัยของธนภรณ' แสง

โชติ (2561) ได/ศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี ทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking 

บริบทธนาคารออมสิน” ที่พบวOาองค'ประกอบที่สOงผลตOอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน MyMo Mobile Banking 

คือ มาตรฐานของการรักษาความลับ โดยระบบต/องมีการรักษาความปลอดภัยที่ได/มาตรฐานตามหลักสากล มุOงเน/น

ความปลอดภัยของข/อมูลสOวนตัว และข/อมูลธุรกรรมของลูกค/าเพื่อไมOให/เกิดการรั่วไหลของข/อมูลเหลOานั้นสูOสาธารณะ 

รวมถึงมีหนOวยงานดูแลเพื่อจำกัดบุคคลที่สามารถเข/าถึงข/อมูลสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน และบุลคลเหลOานั้นต/อง

สามารถตรวจสอบได/ ข/อมูลถูกต/องและเข/าใจงOาย มีอธิบายการใช/งานที่ชัดเจน เพื่อแสดงให/ลูกค/ารับรู/ถึงความ

ถูกต/อง และงOายตOอการจดจำสำหรับการทำธุรกรรม การตอบสนองตOอลูกค/าที่รวดเร็ว ใช/งานได/ทุกที่ทุกเวลาตลอด 

24 ชั่วโมง ด/วยบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย'ความต/องการของผู/ใช/บริการระบบการ

ทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศโดยนำกลยุทธ'การสOงเสริมตลาดบริการมาใช/ เพื่อพัฒนาการตลาดบริการการใช/

บริการผOานระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศของผู/ใช/บริการของบริษัทฯ ให/มีการบริการที่ดีที่ตรงกับความ

ต/องการของผู/ใช/บริการระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ ทำให/ผู/ใช/บริการรู/สึกประทับใจและมั่นใจในการ

เลือกใช/บริการระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศของบริษัท 
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ข/อเสนอแนะ 

สำหรับผู/ทำการวิจัย 

1. การใช/ Google Form ในการทำแบบสอบถามให/ระมัดระวังเรื่องการสอบถามในการให/กลุOมตัวอยOาง

เรียงลำดับความสำคัญ เนื่องจากอาจทำให/กลุOมตัวอยOางสับสนได/และทำให/ผลวิจัยได/ข/อมูลที่คลาดเคลื่อน 

2. ในการลงมือเก็บแบบสอบถามในระบบออนไลน' ควรมีการวางแผนที่รอบครอบ เนื่องจากไมOสามารถ

ควบคุมปริมาณของการตอบกลับของกลุOมตัวอยOางได/ยาก สOงผลให/การเก็บข/อมูลไมOเป`นไปตามที่คาดหวังไว/ 

สำหรับผู/บริหาร 

1. สามารถนำข/อมูลของผลการวิจัยนี้ไปประกอบในการวางแผนกลยุทธ'ในองค'กรพร/อมทั้งศึกษา

พฤติกรรมของกลุ Oมลูกค/าเปeาหมายขององค'กรเพิ ่มเติมเพื ่อให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ดำเนินการ 

2. เพื่อให/กลยุทธ'ที่วางไว/บรรลุตามเปeาหมายผู/บริหารต/องอาศัยการรOวมมือในการดำเนินงานของหลาย ๆ 

ฝîายในองค'กร อาทิ ฝîายบัญชีต/องมีการจัดสรรงบประมาณให/สอดคล/องกับกลยุทธ'ที่ได/วางไว/ ฝîาย

การตลาดต/องมีการติดตามผลการดำเนินงานอยOางใกล/ชิดพร/อมทั้งมีการติดตามผลอยOางตOอเนื่อง

เพื่อให/การดำเนินงานบรรลุตามเปeาหมายที่ได/วางไว/ 

3. มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข/อมูลระหวOางฝîายในองค'กร เพื่อให/มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน เพื่อให/เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ 

ข/อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตOอไป 

1. ศึกษาถึงปEจจัยตOาง ๆ ที่มีผลกระทบกับพฤติกรรมในการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงิน

ตOางประเทศ เมื่อเทคโนโลยีใหมO ๆ เข/ามาแทรกแซง เชOน คริปโทเคอร'เรนซี เป`นต/น 

2. ศึกษาถึงการเข/าถึงข/อมูลขOาวสาร การประชาสัมพันธ'ประเภทสื่อออนไลน'ในแพลตฟอร'มตOาง ๆ ซึ่ง

ชOองทางเหลOานี้มีผลตOอพฤติกรรมในการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอนเงินตOางประเทศ 

3. ศึกษาพฤติกรรมการใช/งานและความต/องการในการโอนเงินระหวOางประเทศของผู/บริโภคอยOาง

ตOอเนื่อง 

4. การศึกษาครั้งนี้เป`นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป`นการวิจัยเชิงสำรวจเก็บข/อมูลโดยใช/แบบสอบถาม 

แนะนำให/ผู/สนใจทำการค/นคว/าควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณ'เชิงลึก

หรือกลุOมสัมภาษณ' เพื่อทราบถึงผลกระทบกับพฤติกรรมและปEจจัยที่มีผลตOอการเลือกใช/ระบบการทำธุรกรรมโอน

เงินตOางประเทศ 
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร                
และสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

  จุฑารัตน์ กราพงศ์1 และนภวรรณ คณานรุักษ์2 

บทคัดย่อ 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ของลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ                    
ด้านสินเช่ือของลูกค้าเงินกู้  และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหน้ีค้างชำระ โดยเก็บข้อมูล                       
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 213 ราย สัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 13 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการค้างชำระหนี้มากที่สุดมาจากปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยจากภายในธนาคารตามลำดับ ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ พบว่าปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือปัจจัยด้านพนักงานบริการ และด้านกระบวนการบริการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ                     
ทางการตลาดคือ เพิ่มความถี่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการ    
ให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารจัดการหนี้ เพื่อการจ่ายสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ 

คำสำคัญ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หนี้คา้งชำระ, ประสิทธิภาพทางการตลาด 
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร                
และสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

  จุฑารัตน์ กราพงศ์1 และนภวรรณ คณานรุักษ์2 

บทคัดย่อ 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ของลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ                    
ด้านสินเช่ือของลูกค้าเงินกู้  และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ ค้างชำระ โดยเก็บข้อมูล                       
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 213 ราย สัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องจำนวน 13 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการค้างชำระหนี้มากที่สุดมาจากปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยจากภายในธนาคารตามลำดับ ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ พบว่าปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือปัจจัยด้านพนักงานบริการ และด้านกระบวนการบริการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ                     
ทางการตลาดคือ เพิ่มความถี่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการ    
ให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารจัดการหนี้ เพื่อการจ่ายสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ 
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1 นักศึกษากลุ่มวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพฯ 10400 
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The guidelines to enhance the market efficiency of outstanding receivables. A case study 

of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, 
Prachuap Khiri Khan 

Jutarat Grapong1 andNapawan Kananurak2 

Abstract 

             The purposes of this research are to elucidate the causes of a higher outstanding receivable from 
loan customers at Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, and                     
to examine the marketing mix that influences the use of loan customers' credit services and the guidelines to 
enhance the market efficiency of outstanding receivables. The research data was collected from 
questionnaires of 213 customers as samples and from 13 interviews with customers and BAAC employees. 
Descriptive statistics were employed to analyze the data. The results showed that the causes of customers’ 
outstanding debt originate from personal factors, their external factors, and the bank’s internal factors, 
respectively. For the marketing mix, the most influential factors for customers to use the credit services are 
bank employees and the service process. To enhance the market efficiency is to increase the frequency of 
debt collection, BAAC should extensively train the employees on lending processes, credit analysis, and debt 
management. This is to ensure effective loan payments, as well as selecting appropriate debt management 
tools for specific customers to reduce and prevent future outstanding debts. 

Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Overdue debt, Market efficiency 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 

            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพานน้อย เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้             
การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการทางด้านการเงิน และด้านสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือภาคการเกษตร                  
โดยธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย มีลูกค้าผู้กู้ประเภทบุคคลธรรมดาที่ข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าตามข้อบังคับธนาคาร จำนวน 2,887 ราย 
แบ่งเป็นลูกค้าเกษตรกร จำนวน 2,786 ราย และลูกค้าประเภทบุคคลจำนวน 101 ราย  
              จากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ของธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อยพบว่า ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาลูกค้า 
ที่มีหนี้อยู่กับธนาคารไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้เพิ่มสูงขึ้น                    
เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน แม้ธนาคารจะมีการจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ้น และมีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นแต่กลับมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจาก             
มีการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้น เป็นความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือของธนาคาร ซึ่งหากธนาคารดำเนินการปล่อยสินเช่ือ                       
แต่ไม่สามารถเรียกรับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ได้ ไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ ย่อมส่งผลกระทบ               
ต่อผลการดำเนินงานของสาขา และส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารได้ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์ในการลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
             1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
               2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าเงินกู้ กรณีศึกษา ธ.ก.ส.
สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
               3. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ 
กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีดำเนินการ 
กลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย ที่มีหนี้ค้าง
ชำระ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 454 ราย โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากระบบสารสนเทศของธนาคาร  

            การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 213 ราย โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรของการศึกษา  ใช้
การคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของTaro Yamane ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน                   
ทีร่้อยละ 5 ดังนี ้

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1 + (𝑁𝑁𝑒𝑒2) 

โดยที ่ 𝑛𝑛 : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
        𝑁𝑁 : คือ ขนาดของประชากร 
         𝑒𝑒 : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ เท่ากับ 0.05  
             การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวนประชากร
ของการศึกษา รวมถึงสัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสินเช่ือโดยตรงจำนวน 3 ราย 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1679

The guidelines to enhance the market efficiency of outstanding receivables. A case study 

of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, 
Prachuap Khiri Khan 

Jutarat Grapong1 andNapawan Kananurak2 

Abstract 

             The purposes of this research are to elucidate the causes of a higher outstanding receivable from 
loan customers at Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, and                     
to examine the marketing mix that influences the use of loan customers' credit services and the guidelines to 
enhance the market efficiency of outstanding receivables. The research data was collected from 
questionnaires of 213 customers as samples and from 13 interviews with customers and BAAC employees. 
Descriptive statistics were employed to analyze the data. The results showed that the causes of customers’ 
outstanding debt originate from personal factors, their external factors, and the bank’s internal factors, 
respectively. For the marketing mix, the most influential factors for customers to use the credit services are 
bank employees and the service process. To enhance the market efficiency is to increase the frequency of 
debt collection, BAAC should extensively train the employees on lending processes, credit analysis, and debt 
management. This is to ensure effective loan payments, as well as selecting appropriate debt management 
tools for specific customers to reduce and prevent future outstanding debts. 
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บทนำ 

            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพานน้อย เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้             
การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการทางด้านการเงิน และด้านสินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือภาคการเกษตร                  
โดยธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย มีลูกค้าผู้กู้ประเภทบุคคลธรรมดาที่ข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าตามข้อบังคับธนาคาร จำนวน 2,887 ราย 
แบ่งเป็นลูกค้าเกษตรกร จำนวน 2,786 ราย และลูกค้าประเภทบุคคลจำนวน 101 ราย  
              จากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ของธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อยพบว่า ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาลูกค้า 
ที่มีหนี้อยู่กับธนาคารไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้เพิ่มสูงขึ้น                    
เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน แม้ธนาคารจะมีการจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ้น และมีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นแต่กลับมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจาก             
มีการสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้น เป็นความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือของธนาคาร ซึ่งหากธนาคารดำเนินการปล่อยสินเช่ือ                       
แต่ไม่สามารถเรียกรับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ได้ ไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ ย่อมส่งผลกระทบ               
ต่อผลการดำเนินงานของสาขา และส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารได้ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์ในการลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
             1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
               2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือของลูกค้าเงินกู้ กรณีศึกษา ธ.ก.ส.
สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
               3. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ 
กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีดำเนินการ 
กลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย ที่มีหนี้ค้าง
ชำระ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 454 ราย โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากระบบสารสนเทศของธนาคาร  

            การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 213 ราย โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรของการศึกษา  ใช้
การคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของTaro Yamane ที่มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน                   
ทีร่้อยละ 5 ดังนี ้

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1 + (𝑁𝑁𝑒𝑒2) 

โดยที่  𝑛𝑛 : คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
        𝑁𝑁 : คือ ขนาดของประชากร 
         𝑒𝑒 : คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ เท่ากับ 0.05  
             การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวนประชากร
ของการศึกษา รวมถึงสัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสินเช่ือโดยตรงจำนวน 3 ราย 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1680

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม โดยพัฒนาจากตาราง              
สรุปแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
              ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จำนวนหนี้คงเหลือที่มีอยู่กับธนาคาร หลักประกันที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้                    
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ  
              ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ส่วนบุคคล เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ เป็นคำถามปลายปิดแบบใช้ระดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตั้งแต่ระดับ 
1 ถึง 5 มกีารกำหนดเกณฑ์การวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของ Likert  ดังนี ้
                           ระดับคะแนน  5 หมายถึง มีความสำคัญมากท่ีสุด 
                           ระดับคะแนน  4 หมายถึง มีความสำคัญระดับมาก  
                           ระดับคะแนน  3 หมายถึง มีความสำคัญระดับปานกลาง  
                           ระดับคะแนน  2 หมายถึง มีความสำคัญระดับน้อย 
                           ระดับคะแนน  1 หมายถึง มีความสำคัญระดับน้อยที่สุด 
              ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือธนาคาร                        
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพานน้อยเป็นคำถามปลายปิด แบบใช้ระดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตั้งแต่
ระดับ 1 ถึง 5  
             ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
              การวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม                    
แบบมีโครงสร้าง มีการกำหนดคำถามซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์ลูกค้าและแบบสัมภาษณ์พนักงานจะใช้ข้อคำถาม          
คนละชุดกัน โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
              ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ-สกุล เพศ อายุ และอาชีพ/ตำแหน่ง 
              ส่วนท่ี 2 ศึกษาสาเหตุของลูกค้าเงินกู้เกษตรกรที่ไม่สามารถส่งชำระเงินกู้ได้ตามกำหนด 
              ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
              การเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร
งานวิจัย ห้องสมุดออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต การเก็บข้อมูลจากนโยบายของธนาคาร แผนธุรกิจประจำปีของธนาคาร และเอกสาร
ภายในของธนาคาร 

การวเิคราะหข์้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด นำมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะห์ได้ใช้ค่าสถิติ                   
เพื่อสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
              สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระ  ปัจจัยส่วนประสม                  
ทางการตลาดบริการต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือ ของลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย โดยใช้ค่าร้อยล ะ ค่าเฉลี่ย และ                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และนำผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด
มาสรุปและนำไปวิเคราะห์ลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

                 การศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กรณีศึกษาธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยส่วนบุคคล รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 1 
             ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระสินเช่ือ 

ปัจจัยภายนอก 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 4.05 0.96 มาก 2 
2.ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคสูงข้ึน 3.97 0.84 มาก 4 
3.ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 3.94 0.90 มาก 5 
4.ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 2.77 1.16 ปานกลาง 9 
5.ราคาผลผลิตตกต่ำ 3.90 0.96 มาก 6 

ปัจจัยภายใน 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.อัตราดอกเบี้ยสูง 3.11 1.02 ปานกลาง 8 
2.จำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป 3.12 0.97 ปานกลาง 7 
3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เหมาะสม 2.65 1.03 ปานกลาง 10 
4.พนักงานไม่อธิบายเง่ือนไขในสัญญากู้ 1.87 1.13 น้อย 14 
5.พนักงานขาดการติดตามลูกค้า 1.78 1.13 น้อยที่สุด 15 

ปัจจัยภายส่วนบุคคล 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.รายได้ลดลง 4.17 0.99 มาก 1 
2.ว่างงาน/ออกจากงาน/เลิกประกอบอาชีพ 2.54 1.43 น้อย 11 
3.มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงข้ึน 4.00 0.95 มาก 3 
4.หย่าร้าง/แยกทางกับคู่สมรส 1.65 1.23 น้อยที่สุด 16 
5.ป่วย/ประสบอุบัติเหตุ 1.91 1.34 น้อย 13 
6.นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 1.60 1.03 น้อยที่สุด 18 
7.มีหนี้อื่นๆเช่นผ่อนรถ บัตรเครดิต 2.41 1.38 น้อย 12 
8.มีหนี้สินนอกระบบ 1.60 1.11 น้อยที่สุด 18 
9.ไม่ทราบกำหนดชำระคืน 1.64 1.11 น้อยที่สุด 17 

 

              ผลการสัมภาษณ์ลูกค้าผู้กู้ได้ข้อมูลว่าผู้กู้มีรายได้หลักจากการเกษตร และมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่น รับจ้าง ค้าขาย 
ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีหนี้สินภายนอก หรือบุคคลในครัวเรือนมีหนี้สินภายนอก ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เลือกท่ีจะชำระหนี้สินภายนอก
ก่อน ด้านหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ส่วนใหญ่ใช้หลักประกันจำนองที่ดิน และบางส่วนใช้จำนองที่ดินร่วมกับบุคคลค้ำประกัน  
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าพนักงานมีการอธิบายรายละเอียดสัญญากู้ให้ทราบ โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่วางแผน              
ที่จะนำเงินจากรายได้การเกษตรมาชำระหนี้ แต่เนื่องจากมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ หนี้สินภายนอก ต้นทุนการผลิต 
ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ ธ.ก.ส. ด้านผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถูกสัมภาษณ์มีทั้งได้รับผลกระทบ และได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากอาชีพเสริมลดลง ด้านต้นทุนการผลิตผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นส่งผลต่อรายได้ทำให้รายได้ลดลง ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ บุคคล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม โดยพัฒนาจากตาราง              
สรุปแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้
              ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จำนวนหนี้คงเหลือที่มีอยู่กับธนาคาร หลักประกันที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้                    
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ  
              ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ส่วนบุคคล เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ เป็นคำถามปลายปิดแบบใช้ระดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตั้งแต่ระดับ 
1 ถึง 5 มกีารกำหนดเกณฑ์การวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของ Likert  ดังนี ้
                           ระดับคะแนน  5 หมายถึง มีความสำคัญมากท่ีสุด 
                           ระดับคะแนน  4 หมายถึง มีความสำคัญระดับมาก  
                           ระดับคะแนน  3 หมายถึง มีความสำคัญระดับปานกลาง  
                           ระดับคะแนน  2 หมายถึง มีความสำคัญระดับน้อย 
                           ระดับคะแนน  1 หมายถึง มีความสำคัญระดับน้อยที่สุด 
              ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือธนาคาร                        
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพานน้อยเป็นคำถามปลายปิด แบบใช้ระดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตั้งแต่
ระดับ 1 ถึง 5  
             ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
              การวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม                    
แบบมีโครงสร้าง มีการกำหนดคำถามซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์ลูกค้าและแบบสัมภาษณ์พนักงานจะใช้ข้อคำถาม          
คนละชุดกัน โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
              ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ-สกุล เพศ อายุ และอาชีพ/ตำแหน่ง 
              ส่วนท่ี 2 ศึกษาสาเหตุของลูกค้าเงินกู้เกษตรกรที่ไม่สามารถส่งชำระเงินกู้ได้ตามกำหนด 
              ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
              การเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร
งานวิจัย ห้องสมุดออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต การเก็บข้อมูลจากนโยบายของธนาคาร แผนธุรกิจประจำปีของธนาคาร และเอกสาร
ภายในของธนาคาร 

การวเิคราะหข์อ้มูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด นำมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะห์ได้ใช้ค่าสถิติ                   
เพื่อสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
              สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระ  ปัจจัยส่วนประสม                  
ทางการตลาดบริการต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือ ของลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย โดยใช้ค่าร้อยล ะ ค่าเฉลี่ย และ                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และนำผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด
มาสรุปและนำไปวิเคราะห์ลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

                 การศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กรณีศึกษาธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยส่วนบุคคล รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 1 
             ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระสินเช่ือ 

ปัจจัยภายนอก 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 4.05 0.96 มาก 2 
2.ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคสูงข้ึน 3.97 0.84 มาก 4 
3.ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 3.94 0.90 มาก 5 
4.ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 2.77 1.16 ปานกลาง 9 
5.ราคาผลผลิตตกต่ำ 3.90 0.96 มาก 6 

ปัจจัยภายใน 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.อัตราดอกเบี้ยสูง 3.11 1.02 ปานกลาง 8 
2.จำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป 3.12 0.97 ปานกลาง 7 
3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เหมาะสม 2.65 1.03 ปานกลาง 10 
4.พนักงานไม่อธิบายเง่ือนไขในสัญญากู้ 1.87 1.13 น้อย 14 
5.พนักงานขาดการติดตามลูกค้า 1.78 1.13 น้อยที่สุด 15 

ปัจจัยภายส่วนบุคคล 
ความคิดเห็น 

�̅�𝑥 S.D. แปลผล ลำดับ 
1.รายได้ลดลง 4.17 0.99 มาก 1 
2.ว่างงาน/ออกจากงาน/เลิกประกอบอาชีพ 2.54 1.43 น้อย 11 
3.มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงข้ึน 4.00 0.95 มาก 3 
4.หย่าร้าง/แยกทางกับคู่สมรส 1.65 1.23 น้อยที่สุด 16 
5.ป่วย/ประสบอุบัติเหตุ 1.91 1.34 น้อย 13 
6.นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 1.60 1.03 น้อยที่สุด 18 
7.มีหนี้อื่นๆเช่นผ่อนรถ บัตรเครดิต 2.41 1.38 น้อย 12 
8.มีหนี้สินนอกระบบ 1.60 1.11 น้อยที่สุด 18 
9.ไม่ทราบกำหนดชำระคืน 1.64 1.11 น้อยที่สุด 17 

 

              ผลการสัมภาษณ์ลูกค้าผู้กู้ได้ข้อมูลว่าผู้กู้มีรายได้หลักจากการเกษตร และมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่น รับจ้าง ค้าขาย 
ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีหนี้สินภายนอก หรือบุคคลในครัวเรือนมีหนี้สินภายนอก ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เลือกท่ีจะชำระหนี้สินภายนอก
ก่อน ด้านหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ส่วนใหญ่ใช้หลักประกันจำนองที่ดิน และบางส่วนใช้จำนองที่ดินร่วมกับบุคคลค้ำประกัน  
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าพนักงานมีการอธิบายรายละเอียดสัญญากู้ให้ทราบ โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่วางแผน              
ที่จะนำเงินจากรายได้การเกษตรมาชำระหนี้ แต่เนื่องจากมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ หนี้สินภายนอก ต้นทุนการผลิต 
ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ ธ.ก.ส. ด้านผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถูกสัมภาษณ์มีทั้งได้รับผลกระทบ และได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากอาชีพเสริมลดลง ด้านต้นทุนการผลิตผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นส่งผลต่อรายได้ทำให้รายได้ลดลง ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ บุคคล
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ในครัวเรือนเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย บุคคลในครัวเรือน   ถูกดำเนินคดี ด้านการติดตามหนี้                
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รบัใบแจ้งหนี้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม และมีพนักงานติดตามหนี้มีบางรายไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และเข้าใจว่าธนาคาร
พักชำระหนี้  
              ผลการสัมภาษณ์พนักงาน เกี่ยวกับสภาพการผลิตของลูกค้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ความเห็นว่าลูกค้าได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลผลิตเกษตรบางชนิดราคาลดต่ำลง อาชีพค้าขายและรับจ้างรายได้ลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ด้านปัญหาอุปสรรคในการให้บริการด้านสินเช่ือที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสาขาได้ความเห็นว่า พนักงานไม่เพียงพอ พนักงาน
ขาดประสบการณ์ ความรู้ และเวลาในการตรวจเยี่ยมลูกค้า และขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าบางรายอายุมาก และเป็นการ
กู้ยืมเงินให้บุตรหลาน ควรวิเคราะห์ถึงศักยภาพที่แท้จริงในการชำระหนี้ของลูกค้า ด้านแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถ                 
ส่งชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด ลดปัญหาหนี้ค้าง และการสำรองค่าใช้จ่ายของสาขา ได้ความเห็นว่าควรมีการตรวจเยี่ยม ติดตาม
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประเมินศักยภาพลูกค้า และให้ลูกค้าชำระหนี้ตามแหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนะนำ ให้ส่งชำระหนี้ทันที                  
ที่มีรายได้ ด้านแนวทางการแก้ไขให้ผลการดำเนินงานของสาขาดีขึ้น ได้ความเห็นว่าพนักงานควรมีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง     
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน มีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ประเมินผลและปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
              ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พ้ืนท่ีอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 
ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และยางพารา ราคาผลผลิตแต่ละชนิดไม่แน่นอนพืชบางชนิดแม้ราคาผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  แต่ปริมาณผลผลิต
กลับลดลง ดัชนีราคา ดัชนีผลผลิต และดัชนีรายได้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คงท่ี  ด้านต้นทุน
การผลิตพบว่าราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่ง และราคาขายปลีก ปี2563-2564 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
             ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย        
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ อันดับ 1 คือลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ (�̅�𝑥=4.19, S.D.=0.92) 
อันดับ 2 คือด้านกระบวนการบริการ (�̅�𝑥=4.14, S.D.=0.91) อันดับ 3 คือด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (�̅�𝑥=4.07, S.D.=1.27) 
อันดับ 4 คือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (�̅�𝑥=3.89, S.D.=1.05) อันดับ 5 คือด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥=3.67, S.D.=1.05) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (�̅�𝑥=3.67, S.D.=1.01) อันดับ 6 คือด้านราคา (�̅�𝑥=3.54, S.D.=1.00) ผลการสัมภาษณ์ลูกค้าด้านกระบวนการ
ให้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากระบวนการให้บริการโดยรวมดีอยู่แล้ว 

สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น พบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก และปัจจัยจากภายในธนาคาร โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มากท่ีสุดคือ รายได้
ลดลง ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มากที่สุดคือ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัจจัยภายในธนาคารที่ส่งผลต่อการค้างชำระ
มากที่สุดคือ จำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป 
             ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ รองลงมาคือด้าน
กระบวนการบริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านช่องทางการ จัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา ตามลำดับ   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

             จากผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น พบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้                    
มากที่สุดมาจากปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือปัจจัยภายนอก และปัจจัยจากภายในธนาคารตามลำดับ ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับ
สาเหตุของการค้างชำระหนี้[1] การเป็นหนี้ค้างเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน หรือบางครั้งอาจจะเกิดจาก
ลูกหนี้เอง โดยปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำย่อมส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงานลดน้อยลง รายได้ลดลงตามไปด้วย ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดจาก
ธนาคาร สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้  เช่น ระบบการติดตามและการควบคุมของธนาคารมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
พนักงานให้บริการด้านสินเชื่อขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยเกิดจากพฤติกรรมของลูกหนี้
เอง เช่น นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การย้ายถิ่นที่อยู่ การถูกเลิกจ้าง ทำให้ไม่สามารถรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นได้ ลูกหนี้เสียชีวิต                
ชราภาพ เจ็บป่วย สภาพครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ลูกหนี้เจตนาไม่ชำระหนี้  หรือ นำเงินไปชำระหนี้สินภายนอกก่อน                 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักของการค้างชำระหนี้เกิดจากรายได้ลดลง สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
สูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ำ และจำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยรุจิรา สวัสดิ์ (2562)[2] ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดเพื่อลดหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจ
ของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ อันดับสองคือ                 
ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันดับสามคือ ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนนท์ วงศ์ษาพาน 
(2563)[3] ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระประเภทบุคคลลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสว่างแดนดิน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกค้าเงินกู้
บุคคลมากท่ีสุด เป็นปัจจัยที่มาจากตัวลูกค้าผู้กู้ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานที่ทำให้ได้ข้อมูลว่าปัจจุบัน
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง และจากข้อมูลทุติยภูมิ เรื่องราคาปุ๋ยที่มีการปรับราคาสูงขึ้น กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันส่งผลต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของลูกค้า ด้านงวดการชำระ พนักงานกำหนดงวดชำระไม่สอดคล้องกับรายได้               
ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ของลูกค้ามากที่สุดคือ จำนวนการส่งต่องวดสูง
เกินไป ซึ่งเกิดจากการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายปีทำให้จำนวนการส่งชำระต่องวดสูง ไม่สอดคล้องกับที่มาของรายได้ลูกค้าซึ่งตาม
แนวคิดการวิเคราะห์สินเช่ือ [4] การวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ตัวผู้กู้ถึงศักยภาพในการชำระหนี้ ความต้องการเงินกู้ รายได้ 
ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน 
             จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ รองลงมาคือด้าน
กระบวนการบริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา ตามลำดับ สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps ที่ได้สรุปไว้ว่าบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาด   
ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นตามทิศทางที่ วางกลยุทธ์ไว้ โดยทฤษฎี             
ส่วนประสมทางการตลาด[5] เป็นตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ องค์การมักจะนำมาใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
             การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย  จากผล              
การวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงการสร้างกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
              แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มความถี่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง เลือกใช้ เครื่องมือในการ
บริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับลูกค้า  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1683

ในครัวเรือนเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย บุคคลในครัวเรือน   ถูกดำเนินคดี ด้านการติดตามหนี้                
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้รบัใบแจ้งหนี้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม และมีพนักงานติดตามหนี้มีบางรายไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ และเข้าใจว่าธนาคาร
พักชำระหนี้  
              ผลการสัมภาษณ์พนักงาน เกี่ยวกับสภาพการผลิตของลูกค้ากับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ความเห็นว่าลูกค้าได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลผลิตเกษตรบางชนิดราคาลดต่ำลง อาชีพค้าขายและรับจ้างรายได้ลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
ด้านปัญหาอุปสรรคในการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานของสาขาได้ความเห็นว่า พนักงานไม่เพียงพอ พนักงาน
ขาดประสบการณ์ ความรู้ และเวลาในการตรวจเยี่ยมลูกค้า และขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าบางรายอายุมาก และเป็นการ
กู้ยืมเงินให้บุตรหลาน ควรวิเคราะห์ถึงศักยภาพที่แท้จริงในการชำระหนี้ของลูกค้า ด้านแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถ                 
ส่งชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด ลดปัญหาหนี้ค้าง และการสำรองค่าใช้จ่ายของสาขา ได้ความเห็นว่าควรมีการตรวจเยี่ยม ติดตาม
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประเมินศักยภาพลูกค้า และให้ลูกค้าชำระหนี้ตามแหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนะนำ ให้ส่งชำระหนี้ทันที                  
ที่มีรายได้ ด้านแนวทางการแก้ไขให้ผลการดำเนินงานของสาขาดีขึ้น ได้ความเห็นว่าพนักงานควรมีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง     
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน มีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ประเมินผลและปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
              ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พ้ืนท่ีอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 
ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และยางพารา ราคาผลผลิตแต่ละชนิดไม่แน่นอนพืชบางชนิดแม้ราคาผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  แต่ปริมาณผลผลิต
กลับลดลง ดัชนีราคา ดัชนีผลผลิต และดัชนีรายได้เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คงท่ี  ด้านต้นทุน
การผลิตพบว่าราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่ง และราคาขายปลีก ปี2563-2564 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
             ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย        
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือ อันดับ 1 คือลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ (�̅�𝑥=4.19, S.D.=0.92) 
อันดับ 2 คือด้านกระบวนการบริการ (�̅�𝑥=4.14, S.D.=0.91) อันดับ 3 คือด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (�̅�𝑥=4.07, S.D.=1.27) 
อันดับ 4 คือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (�̅�𝑥=3.89, S.D.=1.05) อันดับ 5 คือด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥=3.67, S.D.=1.05) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (�̅�𝑥=3.67, S.D.=1.01) อันดับ 6 คือด้านราคา (�̅�𝑥=3.54, S.D.=1.00) ผลการสัมภาษณ์ลูกค้าด้านกระบวนการ
ให้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากระบวนการให้บริการโดยรวมดีอยู่แล้ว 

สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น พบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก และปัจจัยจากภายในธนาคาร โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มากท่ีสุดคือ รายได้
ลดลง ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการค้างชำระหนี้มากที่สุดคือ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัจจัยภายในธนาคารที่ส่งผลต่อการค้างชำระ
มากที่สุดคือ จำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป 
             ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ รองลงมาคือด้าน
กระบวนการบริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านช่องทางการ จัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา ตามลำดับ   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

             จากผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างชำระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น พบว่าสาเหตุที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้                    
มากที่สุดมาจากปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือปัจจัยภายนอก และปัจจัยจากภายในธนาคารตามลำดับ ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับ
สาเหตุของการค้างชำระหนี้[1] การเป็นหนี้ค้างเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน หรือบางครั้งอาจจะเกิดจาก
ลูกหนี้เอง โดยปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำย่อมส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงานลดน้อยลง รายได้ลดลงตามไปด้วย ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดจาก
ธนาคาร สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้  เช่น ระบบการติดตามและการควบคุมของธนาคารมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
พนักงานให้บริการด้านสินเชื่อขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยเกิดจากพฤติกรรมของลูกหนี้
เอง เช่น นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การย้ายถิ่นที่อยู่ การถูกเลิกจ้าง ทำให้ไม่สามารถรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นได้ ลูกหนี้เสียชีวิต                
ชราภาพ เจ็บป่วย สภาพครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ลูกหนี้เจตนาไม่ชำระหนี้  หรือ นำเงินไปชำระหนี้สินภายนอกก่อน                 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักของการค้างชำระหนี้เกิดจากรายได้ลดลง สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
สูงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ำ และจำนวนการส่งชำระต่องวดสูงเกินไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยรุจิรา สวัสดิ์ (2562)[2] ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดเพื่อลดหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจ
ของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ อันดับสองคือ                 
ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันดับสามคือ ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนนท์ วงศ์ษาพาน 
(2563)[3] ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระประเภทบุคคลลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสว่างแดนดิน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกค้าเงินกู้
บุคคลมากท่ีสุด เป็นปัจจัยที่มาจากตัวลูกค้าผู้กู้ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานที่ทำให้ได้ข้อมูลว่าปัจจุบัน
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง และจากข้อมูลทุติยภูมิ เรื่องราคาปุ๋ยที่มีการปรับราคาสูงขึ้น กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันส่งผลต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของลูกค้า ด้านงวดการชำระ พนักงานกำหนดงวดชำระไม่สอดคล้องกับรายได้               
ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ของลูกค้ามากที่สุดคือ จำนวนการส่งต่องวดสูง
เกินไป ซึ่งเกิดจากการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายปีทำให้จำนวนการส่งชำระต่องวดสูง ไม่สอดคล้องกับที่มาของรายได้ลูกค้าซึ่งตาม
แนวคิดการวิเคราะห์สินเช่ือ [4] การวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ตัวผู้กู้ถึงศักยภาพในการชำระหนี้ ความต้องการเงินกู้ รายได้ 
ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน 
             จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านพนักงานบริการ รองลงมาคือด้าน
กระบวนการบริการ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา ตามลำดับ สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7Ps ที่ได้สรุปไว้ว่าบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาด   
ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นตามทิศทางที่ วางกลยุทธ์ไว้ โดยทฤษฎี             
ส่วนประสมทางการตลาด[5] เป็นตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ องค์การมักจะนำมาใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
             การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย  จากผล              
การวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงการสร้างกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
              แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มความถี่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง เลือกใช้ เครื่องมือในการ
บริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับลูกค้า  
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              แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน การให้ความรู้ทางการเงินและการประกอบอาชีพแก่ลูกค้าเกษตรกรเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสร้างวินัยทางการเงินท่ีดี รู้จักวางแผน การใช้จ่ายและมีการออมเงิน ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย มีการวางแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
              แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ และ
การบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถจ่ายเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์เชิงรับ ทบทวนข้อมูลลูกค้า ขอมูลการผลิต และศักยภาพในการชำระหนี้ แบ่งลูกค้าออกเป็น
กลุ่มตามศักยภาพในการชำระหนี้ได้แก่ กลุ่มศักยภาพสูง กลุ่มศักยภาพปานกลาง และกลุ่มศักยภาพต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการได้รับชำระ
หนี้คืนของธนาคาร  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
             จากผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขา               
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุการค้างชำระหนี้ที่มาจากปัจจัยภายในซึ่งเกิดจากธนาคาร ได้แก่ จำนวนการส่งชำระ             
ต่องวดสูง อัตราดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เหมาะสม  ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้                       
ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้มากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัย                      
ด้านพนักงานบริการ ดังนั้นกลยุทธ์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ  ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย 
ควรเลือกใช้ 2 แนวทางเลือก คือ 
             แนวทางเลือกกลยุทธ์เชิงแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ และการ
บริหารจัดการหนี้ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคาร สามารถวิเคราะห์สนิเช่ือได้อยา่งมีคุณภาพเพ่ือให้ไดข้้อมูลที่แท้จรงิโดยคำนึงถึงแผนการผลิต โครงการ 
รายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันเงินกู้ กำหนดงวดชำระได้ตรงกับที่มาของรายได้ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                 
ในการชำระหน้ีของลูกค้า และเม่ือลูกค้ามีปัญหาในการชำระหนี้พนักงานสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้ได้
ถูกต้องตรงจุดเพื่อลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ  
              แนวทางเลือก กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มความถี่ ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และให้
ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญในการชำระหนี้ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของทีมงาน หัวหน้างาน
มอบหมายให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
             ควรต่อยอดการศึกษาไปยัง ธ.ก.ส.สาขาอื่นๆ เนื่องจากสภาพพื้นที่ และการผลิตของลูกค้า  ที่แตกต่างกันอาจส่งผลถึง
สาเหตุการค้างชำระหนี้แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา ที่แท้จริงในแต่ละพื้นท่ี เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ เหมาะสมต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

             ขอขอบคุณ ธ.ก.ส.ที่สนับสนุนทุนการศึกษา และขอบคุณ รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้                
ความกรุณาแนะนำ ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กำลังใจในการทำการศึกษาครั้งนี ้
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              แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน การให้ความรู้ทางการเงินและการประกอบอาชีพแก่ลูกค้าเกษตรกรเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสร้างวินัยทางการเงินท่ีดี รู้จักวางแผน การใช้จ่ายและมกีารออมเงิน ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวเพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย มีการวางแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
              แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ และ
การบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถจ่ายเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์เชิงรับ ทบทวนข้อมูลลูกค้า ขอมูลการผลิต และศักยภาพในการชำระหนี้ แบ่งลูกค้าออกเป็น
กลุ่มตามศักยภาพในการชำระหนี้ได้แก่ กลุ่มศักยภาพสูง กลุ่มศักยภาพปานกลาง และกลุ่มศักยภาพต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการได้รับชำระ
หนี้คืนของธนาคาร  
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
             จากผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ กรณีศึกษา ธ.ก.ส.สาขา               
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุการค้างชำระหนี้ที่มาจากปัจจัยภายในซึ่งเกิดจากธนาคาร ได้แก่ จำนวนการส่งชำระ             
ต่องวดสูง อัตราดอกเบ้ียสูง ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เหมาะสม  ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้                       
ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้มากที่สุดคือ ลูกค้าให้ความสำคัญกับปัจจัย                      
ด้านพนักงานบริการ ดังนั้นกลยุทธ์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างชำระ  ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานน้อย 
ควรเลือกใช้ 2 แนวทางเลือก คือ 
             แนวทางเลือกกลยุทธ์เชิงแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ และการ
บริหารจัดการหนี้ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคาร สามารถวิเคราะห์สนิเช่ือได้อยา่งมีคุณภาพเพ่ือให้ไดข้้อมูลที่แท้จรงิโดยคำนึงถึงแผนการผลิต โครงการ 
รายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันเงินกู้ กำหนดงวดชำระได้ตรงกับที่มาของรายได้ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                 
ในการชำระหน้ีของลูกค้า และเม่ือลูกค้ามีปัญหาในการชำระหนี้พนักงานสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้ได้
ถูกต้องตรงจุดเพื่อลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ  
              แนวทางเลือก กลยุทธ์เชิงรุก เพิ่มความถี ่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และให้
ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญในการชำระหนี้ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายของทีมงาน หัวหน้างาน
มอบหมายให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
             ควรต่อยอดการศึกษาไปยัง ธ.ก.ส.สาขาอื่นๆ เนื่องจากสภาพพื้นที่ และการผลิตของลูกค้า  ที่แตกต่างกันอาจส่งผลถึง
สาเหตุการค้างชำระหนี้แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา ที่แท้จริงในแต่ละพื้นท่ี เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ เหมาะสมต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

             ขอขอบคุณ ธ.ก.ส.ที่สนับสนุนทุนการศึกษา และขอบคุณ รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้                
ความกรุณาแนะนำ ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กำลังใจในการทำการศึกษาครั้งนี ้

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ดำรงศักดิ์ ช่วยนา. (2561).แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสนิเชื่อ กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบางปะหัน. เข้าถึงได้จาก http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/(Edit)Id1205-26-11-2019_15:22:20.pdf 
[2] รุจิรา สวสัดิ์. (2562).แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการตลาดเพ่ือลดหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกจิของธนาคารออมสิน. เข้าถึง
จาก:  http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/Id1170-13-11-2019_01:37:18.pdf 
[3] สุวนนท์ วงศ์ษาพาน. (2563).แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายการต้ังสำรองหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระประเภท  บุคคลลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสว่างแดนดิน. เข้าถึงได้จาก 
http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/(Edit)Id1757-09-05-2021_09:33:53.pdf 
[4] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2560). หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ.คำชี้แจงธนาคารเพ่ือ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 15/2560. 
[5] ชญานิน ขนอม. (2563). ส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) สำหรับธุรกิจบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เขาปีบ จังหวัดชุมพร. เข้าถึงได้จาก
http://www.mpamba.ru.ac.th/images/Project/treatise_bangkok13_06102020/6117950053.pdf 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1686

การศึกษาความภักดีและแนวทางการเพ่ิมปริมาณผู้ใชบ้รกิารขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล     
กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 

ชัญญา กลิ่นบุบผา1* และอารดา มหามิตร2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ที่ต ่า , การรับรู้ในการให้บริการ

ขึ้นเงินรางวัลสลากฯ, ความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ และหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัล   
สลากฯ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่าง 300 คน และแบบสัมภาษณ์จากผู ้ให้ข้อมูล 20 คน สถิติที่ใช้ใน           
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ     
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. และปัจจัยคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 
กับธ.ก.ส. อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีมากที่สุดต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. ซ่ึงจากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ยกเว้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ   
การบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ยกเว้นด้านความเชื ่อถือไว้วางใจได้และการให้ความเชื ่อมั ่นต่อลูกค้า           
ส่วนสาเหตุที่มีจ านวนลูกค้าใช้บริการต ่า เน่ืองจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังน้อย อีกทั้งธ.ก.ส. มีผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงิน
มากและระบบของธนาคารเกิดปัญหาบ่อยครั้ง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวก ซึ่งลูกค้ามีทางเลือกในการขึ้นเงินรางวัล   
สลากฯ จากสถานที่อื่น แนวทางแก้ปัญหามี 2 ทางเลือก คือ กลยุทธ์เชิงรุก ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ท าการส่งเสริมการตลาด เพื่อรักษาลูกค้ารายเก่าและจูงใจลูกค้ารายใหม่ รวมถึง
สร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการใช้บริการจนเกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 

ค าส าคัญ: ความภักดี, แนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการ, การขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 
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The study of loyalty and guidelines to increase the number of users of the 
government's lottery prize claim service for the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives, Kamphaeng Phet 

Chanya Klinbuppha1* and Arrada Mahamit2 

Abstract 
This research aims to determine the causes of low expenditure in the government’s lottery , 

recognition of the government's lottery prize claim service, the loyal customers who have regularly done 
through the bank and implement strategies to increase sales in the segment. The sample size of 300 
individuals were analyzed along with 20 in-depth interviews. The statistics used to analyze data include 
frequencies, percentages, means, standard deviations, and multiple linear regressions. The study found that 
the 7Ps marketing played an important part in the decision-making process before attending the bank for 
the government’s lottery prize claim and 5 dimensions of service quality played an important part in the 
service satisfactory bank for the government’s lottery prize claim. Lastly, returned customers have high 
loyalty to the bank. According to the testified assumptions, the 7Ps marketing provided a positive 
relationship with loyalty, except for product factors. In addition, the 5 dimensions of service quality have a 
positive relationship with loyalty, except for reliability and assurance. The reasons for the low number of 
customers using the service are lack of proper publicity, the bank's having a lot of users of financial 
transactions and the bank's system is frequently in trouble. These made many people seek services 
elsewhere to reduce complications in the prize claiming processes. Therefore, there are two solutions 
recommended to resolve the issues: the Strength and Opportunity strategies which aim to widespread 
publicity the services both offline and online, the Strength and Threat strategies pinpoint into the marketing 
regime which maintain the highest qualities to the existed customers while create first impression to the 
new users along with illustrating positive image of the organization. The tactics will surely provide positivity 
in goods and services that will further create more loyal customers in the future. 

Keywords: Loyalty, Guidelines to increase the number of service users, Government's lottery prize claim, 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Kamphaeng Phet Province 

บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ Non Bank เป็นผล
สืบเนื ่องจากการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมและ
สภาพแวดล้อม อาทิเช่น สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการกันเงิน
ส ารองเพิ่มขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อที่ลดลง [1] รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนระบบการช าระเงินแบบอิเลคทรอนิคส์ [2]      
กอปรกับผู้ใช้บริการหันมาท าธุรกรรมด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร
ที่เคยเป็นรายได้หลักของธนาคาร ท าให้รายได้ของธนาคารชะลอตัว แต่ยังคงเผชิญกับต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับ
กลยุทธ์อยู่เสมอ โดยธนาคารต้องขยายผลิตภัณฑ์บริการเสริมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารเพิ่มขึ้น  
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Abstract 
This research aims to determine the causes of low expenditure in the government’s lottery , 

recognition of the government's lottery prize claim service, the loyal customers who have regularly done 
through the bank and implement strategies to increase sales in the segment. The sample size of 300 
individuals were analyzed along with 20 in-depth interviews. The statistics used to analyze data include 
frequencies, percentages, means, standard deviations, and multiple linear regressions. The study found that 
the 7Ps marketing played an important part in the decision-making process before attending the bank for 
the government’s lottery prize claim and 5 dimensions of service quality played an important part in the 
service satisfactory bank for the government’s lottery prize claim. Lastly, returned customers have high 
loyalty to the bank. According to the testified assumptions, the 7Ps marketing provided a positive 
relationship with loyalty, except for product factors. In addition, the 5 dimensions of service quality have a 
positive relationship with loyalty, except for reliability and assurance. The reasons for the low number of 
customers using the service are lack of proper publicity, the bank's having a lot of users of financial 
transactions and the bank's system is frequently in trouble. These made many people seek services 
elsewhere to reduce complications in the prize claiming processes. Therefore, there are two solutions 
recommended to resolve the issues: the Strength and Opportunity strategies which aim to widespread 
publicity the services both offline and online, the Strength and Threat strategies pinpoint into the marketing 
regime which maintain the highest qualities to the existed customers while create first impression to the 
new users along with illustrating positive image of the organization. The tactics will surely provide positivity 
in goods and services that will further create more loyal customers in the future. 

Keywords: Loyalty, Guidelines to increase the number of service users, Government's lottery prize claim, 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Kamphaeng Phet Province 

บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ Non Bank เป็นผล
สืบเนื ่องจากการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมและ
สภาพแวดล้อม อาทิเช่น สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการกันเงิน
ส ารองเพิ่มขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อที่ลดลง [1] รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนระบบการช าระเงินแบบอิเลคทรอนิคส์ [2]      
กอปรกับผู้ใช้บริการหันมาท าธุรกรรมด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร
ที่เคยเป็นรายได้หลักของธนาคาร ท าให้รายได้ของธนาคารชะลอตัว แต่ยังคงเผชิญกับต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับ
กลยุทธ์อยู่เสมอ โดยธนาคารต้องขยายผลิตภัณฑ์บริการเสริมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารเพิ่มขึ้น  
 ในปีที่ผ่านมาธ.ก.ส. ขยายผลิตภัณฑ์บริการเสริมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยเข้าร่วมกับส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพื่อเป็นธนาคารตัวแทนแห่งแรกที่รับขึ้นเงินรางวัล ทั้งนี้ ธ.ก.ส.คาดว่าจะมีรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ที่
สูง เนื่องจากธ.ก.ส.จะได้ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมากขึ้น ทั้งธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ส่งผลให้มีการแข่งขัน
สูงขึ้น โดยปัจจุบัน (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) ธ.ก.ส.ให้บริการจ่ายเงินรางวัลฯ ได้มากเป็นอันดับ 1 ของ
ธนาคารตัวแทน แต่ในขณะที่ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีการจ่ายเงินรางวัลฯ อยู่ในระดับต ่า เม่ือเทียบกับทั่วประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 1.63 ส่งผลให้ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร จ าเป็นต้องหาแนวทางสร้างการรับรู้และความภักดีของลูกค้า เพื่อสามารถท า
การแข่งขันกับแหล่งตัวแทนที่ต่าง ๆ ได้ ซ่ึงจะท าให้ธนาคารมีรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นบุคลากรของธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัล
สลากฯ ที่ต ่า, การรับรู้ในการให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ, ความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ และหาแนวทาง
เพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับธนาคารน าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งหมด 
553,990 คน [3] โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งน้ีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro 
Yamane ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่รุนแรง จึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 300 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ที่ธ.ก.ส.จ านวน 10 คน และพนักงานธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลใน    
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์การรับรู้ในการให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร และ
ความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ  กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การรับรู้การขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร โดย   
2 ส่วนนี ้มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด และมีชนิดของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนที่ 3       
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนที่ 4 คุณภาพ
การบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร และส่วนที่ 5 ความภักดีที่มี
ต่อการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร โดยการวัดความภักดีใช้กรอบแนวคิดการวัดความตั้งใจของผู้รับบริการ 
(Behavioral Intentions) [4] ซ่ึงส่วนที่ 3-5 มีลักษณะค าถามเป็นแบบระดับการวัดข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ( Individual depth Interview : IDI) โดยประยุกต์ใช้กับแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ข้อมูล การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ การสร้างความภักดี และข้อมูลปัญหาของ
ลูกค้าที่มาขึ้นเงินรางวัล เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการขึ้นเงินรางวัล
สลากฯ ต ่า และหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 
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This research aims to determine the causes of low expenditure in the government’s lottery , 

recognition of the government's lottery prize claim service, the loyal customers who have regularly done 
through the bank and implement strategies to increase sales in the segment. The sample size of 300 
individuals were analyzed along with 20 in-depth interviews. The statistics used to analyze data include 
frequencies, percentages, means, standard deviations, and multiple linear regressions. The study found that 
the 7Ps marketing played an important part in the decision-making process before attending the bank for 
the government’s lottery prize claim and 5 dimensions of service quality played an important part in the 
service satisfactory bank for the government’s lottery prize claim. Lastly, returned customers have high 
loyalty to the bank. According to the testified assumptions, the 7Ps marketing provided a positive 
relationship with loyalty, except for product factors. In addition, the 5 dimensions of service quality have a 
positive relationship with loyalty, except for reliability and assurance. The reasons for the low number of 
customers using the service are lack of proper publicity, the bank's having a lot of users of financial 
transactions and the bank's system is frequently in trouble. These made many people seek services 
elsewhere to reduce complications in the prize claiming processes. Therefore, there are two solutions 
recommended to resolve the issues: the Strength and Opportunity strategies which aim to widespread 
publicity the services both offline and online, the Strength and Threat strategies pinpoint into the marketing 
regime which maintain the highest qualities to the existed customers while create first impression to the 
new users along with illustrating positive image of the organization. The tactics will surely provide positivity 
in goods and services that will further create more loyal customers in the future. 
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บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจธนาคารมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และธุรกิจ Non Bank เป็นผล
สืบเนื ่องจากการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมและ
สภาพแวดล้อม อาทิเช่น สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการกันเงิน
ส ารองเพิ่มขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อที่ลดลง [1] รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนระบบการช าระเงินแบบอิเลคทรอนิคส์ [2]      
กอปรกับผู้ใช้บริการหันมาท าธุรกรรมด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร
ที่เคยเป็นรายได้หลักของธนาคาร ท าให้รายได้ของธนาคารชะลอตัว แต่ยังคงเผชิญกับต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับ
กลยุทธ์อยู่เสมอ โดยธนาคารต้องขยายผลิตภัณฑ์บริการเสริมและขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารเพิ่มขึ้น  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้การสรุปและ     

การเสนอแนวทางในงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบ ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสถิติ  โดยก าหนดหลักการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
อธิบายตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี 

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้ส าหรับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา ได้แก่ ตัวแปร
ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลการรับรู้การขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส. ซ่ึงใช้สถิติ คือ ความถี่ และค่า
ร้อยละ ส่วนตัวแปรด้านระดับการตัดสินใจใช้บริการจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
จากคุณภาพการบริการ และระดับความคิดเห็นความภักดีที่มีต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ  จะใช้แบบสอบถาม      
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

- สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) ใช้ส าหรับวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร   
ซ่ึงใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก าหนดค่านัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลน ามาจัดการข้อมูลที่มี
ประเด็นส าคัญสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธี coding เพื่อใช้อธิบายสาเหตุและแนวทาง
แก้ปัญหา โดยเน้นความคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นหลัก  

2. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis โดยการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกของ

องค์กรจากข้อมูลผลการด าเนินงานรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ข้อมูลเก่ียวกับคู่แข่ง และสถานการณ์ในปัจจุบัน  
2.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. 

จังหวัดก าแพงเพชร 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยข้อมูลปฐมภูมิ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้การสรุปและ     

การเสนอแนวทางในงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะช่วยตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นการรับรู้การให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของ

ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร และความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังน้ี 
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จ านวน 1 ครั้ง (46.33%) ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (68%) มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป (26.67%) สถานภาพสมรสจดทะเบียน (59%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(37.33%) ประกอบอาชีพเกษตรกร (45%) และมีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน (58.33%) 

- ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้การขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รับรู้การให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ของธ.ก.ส.จากบุคคลใกล้ชิด (34.67%) อีกทั้งยังรับรู้ถึงเงื่อนไขในการให้บริการของ
ธ.ก.ส. ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การรับขึ้นเงินเฉพาะงวดปัจจุบัน (83.33%), ประเภทจ านวนรางวัลสลากฯ ที่รับขึ้น (72.67%), 
อัตราค่าธรรมเนียม (92.67%) และหลักฐานการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ (90.67%) แต่ไม่รับรู้ถึงข้อจ ากัดอายุ (67.33%) 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ  กับ
ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 
ส่วนประสมทางการตลาด X̅ S.D. การแปลผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  4.66 0.50 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านราคา  4.69 0.48 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  4.08 0.61 มีผลมาก 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 3.76 0.72 มีผลมาก 
ปัจจัยด้านบุคคล  4.37 0.66 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  4.45 0.64 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  4.39 0.59 มีผลมากที่สุด 

รวม 4.34 0.60 มีผลมากท่ีสุด 
จากตารางพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลต่อ           

การตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.34, S.D. = 0.60) 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 

กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 

คุณภาพการบริการ X̅ S.D. การแปลผล 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ  4.29 0.57 มีผลมากที่สุด 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้  4.64 0.51 มีผลมากที่สุด 
การตอบสนองต่อลูกคา้  4.40 0.65 มีผลมากที่สุด 
การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า  4.65 0.52 มีผลมากที่สุด 
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  4.43 0.65 มีผลมากที่สุด 

รวม 4.48 0.58 มีผลมากท่ีสุด 
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการในภาพรวมมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.48, S.D. = 0.58) 
- ผลวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีที่มีต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภักดีท่ีมีต่อการใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 
ความภักดีต่อการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับธ.ก.ส. X̅ S.D. การแปลผล 

หากท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านจะนึกถึงและประสงค์ขึ้นเงินรางวัลที่ธ.ก.ส.เป็นที่แรก 4.80 0.47 มีผลมากที่สุด 
หากบุคคลใกล้ชิดของท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านจะแนะน าให้ขึ้นรางวัลที่ธ.ก.ส. 4.69 0.52 มีผลมากที่สุด 
ท่านมีความผูกพันกับธ.ก.ส.และมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 4.70 0.53 มีผลมากที่สุด 
ท่านไม่ลังเลที่จะใช้บริการที่ธ.ก.ส.แม้ว่าสถานที่ขึ้นเงินรางวัลอ่ืนจะคิดค่าธรรมเนียมต ่า
กว่าหรือมีการส่งเสริมการขายที่ดีกว่า 

3.93 0.83 มีผลมาก 

หากท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านประสงค์ที่จะขึ้นเงินรางวัลที่ธ.ก.ส. แม้ว่าที่ตั้งของสถานที่
ขึ้นรางวัลอ่ืนจะใกล้กว่า 

4.61 0.62 มีผลมากที่สุด 

ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับธ.ก.ส.อยู่เสมอ 3.87 0.82 มีผลมาก 
รวม 4.43 0.63 มีผลมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 
ส่วนประสมทางการตลาด X̅ S.D. การแปลผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  4.66 0.50 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านราคา  4.69 0.48 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  4.08 0.61 มีผลมาก 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 3.76 0.72 มีผลมาก 
ปัจจัยด้านบุคคล  4.37 0.66 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  4.45 0.64 มีผลมากที่สุด 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  4.39 0.59 มีผลมากที่สุด 

รวม 4.34 0.60 มีผลมากท่ีสุด 
จากตารางพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลต่อ           

การตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.34, S.D. = 0.60) 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 

กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 

คุณภาพการบริการ X̅ S.D. การแปลผล 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ  4.29 0.57 มีผลมากที่สุด 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้  4.64 0.51 มีผลมากที่สุด 
การตอบสนองต่อลูกคา้  4.40 0.65 มีผลมากที่สุด 
การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า  4.65 0.52 มีผลมากที่สุด 
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  4.43 0.65 มีผลมากที่สุด 

รวม 4.48 0.58 มีผลมากท่ีสุด 
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการในภาพรวมมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.48, S.D. = 0.58) 
- ผลวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีที่มีต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความภักดีท่ีมีต่อการใช้บริการข้ึนเงินรางวัลสลากฯ 
ความภักดีต่อการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับธ.ก.ส. X̅ S.D. การแปลผล 

หากท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านจะนึกถึงและประสงค์ขึ้นเงินรางวัลที่ธ.ก.ส.เป็นที่แรก 4.80 0.47 มีผลมากที่สุด 
หากบุคคลใกล้ชิดของท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านจะแนะน าให้ขึ้นรางวัลที่ธ.ก.ส. 4.69 0.52 มีผลมากที่สุด 
ท่านมีความผูกพันกับธ.ก.ส.และมีความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 4.70 0.53 มีผลมากที่สุด 
ท่านไม่ลังเลที่จะใช้บริการที่ธ.ก.ส.แม้ว่าสถานที่ขึ้นเงินรางวัลอ่ืนจะคิดค่าธรรมเนียมต ่า
กว่าหรือมีการส่งเสริมการขายที่ดีกว่า 

3.93 0.83 มีผลมาก 

หากท่านถูกรางวัลสลากฯ ท่านประสงค์ที่จะขึ้นเงินรางวัลที่ธ.ก.ส. แม้ว่าที่ตั้งของสถานที่
ขึ้นรางวัลอ่ืนจะใกล้กว่า 

4.61 0.62 มีผลมากที่สุด 

ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับธ.ก.ส.อยู่เสมอ 3.87 0.82 มีผลมาก 
รวม 4.43 0.63 มีผลมากท่ีสุด 

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความภักดีในภาพรวมที่มีต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 
กับธ.ก.ส.อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.43, S.D. = 0.63) 

- ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการ
ขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 4-5 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดี 

ตัวแปรอิสระ b S.E. Beta t p Tolerance VIF 
ค่าคงที่ -. 091 .340  -. 267 .790   
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  .027 .082 .022 .332 .740 .369 2.707 
ปัจจัยด้านราคา  .125 .075 .099 1.657 .099*** .442 2.264 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  .119 .063 .100 1.893 .059*** .573 1.745 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  .101 .038 .128 2.654 .008* .679 1.472 
ปัจจัยด้านบุคคล  .409 .052 .421 7.847 .000* .554 1.806 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  .120 .072 .120 1.660 .098*** .303 3.298 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  .108 .065 .104 1.654 .099*** .404 2.478 

r=0.545, adj .r2=0.524, F=26.32*, p  =0.000, Durbin Watson  =1977. *p < 0.05 
หมายเหตุ ***,**, และ * คือตัวแปรทีม่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 10% , 5%  และ 1%  ตามล าดับ 

จากตารางพบว่า มีเพียงส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์เท่าน้ันที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาด
อีก 6 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี โดยที่ปัจจัยด้านบุคคลมีขนาดอิทธิพลมากที่สุด เท่ากับ 0.421 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการบริการต่อความภักดี  

ตัวแปรอิสระ b S.E. Beta t p Tolerance VIF 
ค่าคงที่ .683 .309  2.212 .028   
ความเป็นรูปธรรมของบริการ  .249 .073 .206 3.414 .001* .408 2.452 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้  -.066 .077 -.052 -0.860 .391 .410 2.442 
การตอบสนองต่อลูกคา้  .140 .064 .146 2.194 .029** .332 3.010 
การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า  .068 .072 .064 0.945 .346 .324 3.088 
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  .439 .059 .459 7.448 .000* .390 2.564 

r=0.574, adj .r2=0.558, F=35.294*, p  =0.000, Durbin Watson  =1826. *p < 0.05 
หมายเหตุ ***,**, และ   * คือตัวแปรที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 10% , 5%  และ 1%  ตามล าดับ 

จากตารางพบว่า ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ตัวแปรด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และการให้ความเชื่อมั่น
ต่อลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัด
ก าแพงเพชร ในขณะที่คุณภาพการบริการอีก 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี โดยที่ปัจจัยด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า มีขนาดอิทธิพลมากที่สุดเท่ากับ 0.459 

ผลการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นสาเหตุปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 
กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชรต ่า มีรายละเอียดดังน้ี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลจากลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ที่ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 10 คน และพนักงานธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 คน สรุปสาเหตุที่ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชรมีผู้ใช้บริการ
ขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ต ่า ได้ดังนี้ 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของธ.ก.ส. ยังน้อย ท าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่
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ลูกค้ารับรู้จากบุคคลใกล้ชิดและพนักงาน ซ่ึงเป็นการสื่อสารในวงแคบ ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนจึงเลือกใช้บริการขึ้นเงินรางวัลฯ 
ที่แผงขายลอตเตอรี่ 2. ธ.ก.ส. มีผู้ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินจ านวนมาก ส่งผลให้บางครั้งลูกค้าที่มาใช้บริการขึ้นเงิน
รางวัลสลากฯ ต้องรอนานจึงเกิดความไม่สะดวกในการรับบริการ 3. ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสิน ร้านทองและแผงลอตเตอรี่ ซ่ึงบางร้านปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับธ.ก.ส. รวมถึงลูกค้าไม่สะดวกต่อการเดินทาง
และเวลาท าการของธ.ก.ส. ลูกค้าจึงเลือกแหล่งบริการที่มีความสะดวกสบายมากกว่า  4. ระบบของธนาคารเกิดปัญหาบ่อย 
ลูกค้าที่ใช้บริการจึงไม่ประทับใจและขาดความเชื่อม่ัน 
ผลการวิจัยข้อมูลทางกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นการหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัล  
สลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังน้ี 

จากการศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมรายผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ผู ้วิจัยได ้วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื ่อก าหนดแนวทางการเพิ ่มปริมาณ
ผู้ใช้บริการ โดยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ เชิงรุก (SO Strategy) ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ โดยในการประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ ท าผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ของธ.ก.ส. เช่น หน่วยงานราชการ 
กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มลูกค้า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยแนะน าประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ซื้อสลากอีกช่องทางหนึ ่ง ส่วนทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Line, 
Facebook, Instagram และ Youtube เป็นต้น โดยใช้ Influencer เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ST Strategy) ท าการส่งเสริมการตลาด โดยจัดโปรโมชั่นน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรักษาลูกค้ารายเก่าและจูงใจลูกค้า
รายใหม่ให้มาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. รวมถึงสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการใช้
บริการ จนเกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ  กับธ.ก.ส. จังหวัด
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาวดี ขอเหน่ียวกลาง [5] ที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบ BAAC Corporate Banking กรณีศึกษาธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ ์ และผลการทดสอบ
สมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับ
ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ์ [6] ที่ศึกษาคุณภาพบริการและความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน จังหวัดเลย โดยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสอดคล้องกันถึง 6 ปัจจัย กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้าน
การส่งเสริมการขาย, ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ในขณะที่ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดี ซ่ึงมีเพียงปัจจัยด้านบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน ส่วนคุณภาพ
การบริการมีความสอดคล้องกัน คือ คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และการรู้จักเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความภักดีในการใช้บริการ ในขณะที่ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดี โดยมีเพียงคุณภาพด้านการตอบสนองต่อลูกค้าเท่าน้ันที่มีความขัดแย้งกัน ส่วนสาเหตุที่
ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ต ่า คือ ช่องทางการประชาสัมพั นธ์ยังน้อย ท าให้
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิดา เพ็งอุดม [7] ที่ศึกษา       
การสร้างการรับรู้การขึ้นรางวัลสลากฯ ผ่านธนาคารออมสิน สาขาวิคทอรี่เซ็นเตอร์ โดยพบว่าสาเหตุหลักของการใช้บริการต ่า 
คือ ลูกค้าขาดการรับรู้ว่าธนาคารออมสินมีการให้บริการขึ้นรางวัลสลากฯ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวทางเพิ่ม
ปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ท าการส่งเสริมการตลาด รวมถึงสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจใน   
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ลูกค้ารับรู้จากบุคคลใกล้ชิดและพนักงาน ซ่ึงเป็นการสื่อสารในวงแคบ ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนจึงเลือกใช้บริการขึ้นเงินรางวัลฯ 
ที่แผงขายลอตเตอรี่ 2. ธ.ก.ส. มีผู้ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินจ านวนมาก ส่งผลให้บางครั้งลูกค้าที่มาใช้บริการขึ้นเงิน
รางวัลสลากฯ ต้องรอนานจึงเกิดความไม่สะดวกในการรับบริการ 3. ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสิน ร้านทองและแผงลอตเตอรี่ ซ่ึงบางร้านปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับธ.ก.ส. รวมถึงลูกค้าไม่สะดวกต่อการเดินทาง
และเวลาท าการของธ.ก.ส. ลูกค้าจึงเลือกแหล่งบริการที่มีความสะดวกสบายมากกว่า  4. ระบบของธนาคารเกิดปัญหาบ่อย 
ลูกค้าที่ใช้บริการจึงไม่ประทับใจและขาดความเชื่อม่ัน 
ผลการวิจัยข้อมูลทางกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยตอบวัตถุประสงค์ในประเด็นการหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัล  
สลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังน้ี 

จากการศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมรายผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ผู ้วิจัยได ้วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื ่อก าหนดแนวทางการเพิ ่มปริมาณ
ผู้ใช้บริการ โดยทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ เชิงรุก (SO Strategy) ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ โดยในการประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ ท าผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ของธ.ก.ส. เช่น หน่วยงานราชการ 
กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มลูกค้า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์ รวมถึงกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยแนะน าประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ซื้อสลากอีกช่องทางหนึ ่ง ส่วนทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Line, 
Facebook, Instagram และ Youtube เป็นต้น โดยใช้ Influencer เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ST Strategy) ท าการส่งเสริมการตลาด โดยจัดโปรโมชั่นน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรักษาลูกค้ารายเก่าและจูงใจลูกค้า
รายใหม่ให้มาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. รวมถึงสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการใช้
บริการ จนเกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 
อภิปรายผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ  กับธ.ก.ส. จังหวัด
ก าแพงเพชร ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาวดี ขอเหน่ียวกลาง [5] ที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบ BAAC Corporate Banking กรณีศึกษาธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ ์ และผลการทดสอบ
สมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับ
ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ์ [6] ที่ศึกษาคุณภาพบริการและความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน จังหวัดเลย โดยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสอดคล้องกันถึง 6 ปัจจัย กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้าน
การส่งเสริมการขาย, ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ในขณะที่ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดี ซ่ึงมีเพียงปัจจัยด้านบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน ส่วนคุณภาพ
การบริการมีความสอดคล้องกัน คือ คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และการรู้จักเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อความภักดีในการใช้บริการ ในขณะที่ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดี โดยมีเพียงคุณภาพด้านการตอบสนองต่อลูกค้าเท่าน้ันที่มีความขัดแย้งกัน ส่วนสาเหตุที่
ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ต ่า คือ ช่องทางการประชาสัมพั นธ์ยังน้อย ท าให้
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิดา เพ็งอุดม [7] ที่ศึกษา       
การสร้างการรับรู้การขึ้นรางวัลสลากฯ ผ่านธนาคารออมสิน สาขาวิคทอรี่เซ็นเตอร์ โดยพบว่าสาเหตุหลักของการใช้บริการต ่า 
คือ ลูกค้าขาดการรับรู้ว่าธนาคารออมสินมีการให้บริการขึ้นรางวัลสลากฯ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวทางเพิ่ม
ปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ท าการส่งเสริมการตลาด รวมถึงสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจใน   

การใช้บริการ จนเกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับอภิญญา ทามะณีวรรณ์ [8] ที่ศึกษาแนวทาง  
การเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นรางวัลสลากฯ ผ่านเคาน์เตอร์ กรณีศึกษา ธ.ก.ส. สาขาทับคล้อ โดยมีแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผู้ใช้บริการ คือ กลยุทธ์เชิงรุก ในการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านตัวกลางต่าง ๆ หลายช่องทาง อีกทั้งด้านกระบวนการ
ต้องปรับกระบวนการท างานให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก รวมถึงต้องเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ให้บริการด้วย 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส.   

อีกทั ้งป ัจจัยคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. รวมถึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความภักดีมากที่สุดต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. ส่วนสาเหตุที่ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร       
มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการขึ ้นเงินรางวัลสลากฯ ต ่า เนื ่องจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของธ.ก.ส. ยังน้อย ท าให้                
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยส่วนมากรับรู้จากบุคคลใกล้ชิด นอกจากนี้ธ.ก.ส. มีผู้ใช้บริการท าธุรกรรมการเงินจ านวนมาก 
กอปรกับระบบของธนาคารเกิดปัญหาบ่อยครั้ง ส่งผลให้บางครั้งลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการรับบริการ และเกิดความกังวล
ท่ีจะต้องรอรับบริการนาน ซ่ึงปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย ลูกค้าจึงเลือกแหล่งบริการที่สะดวกสบายกว่า ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชร 2 กลยุทธ์ 
ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย โดยประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ของธ.ก.ส. 
รวมถึงกลุ่มผู้ค้าสลากฯ ช่วยแนะน าประชาสัมพันธ์แก่ผู้ซื้อสลากอีกช่องทางหน่ึง ส่วนทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ทุกช่องทาง โดยใช้ Influencer เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หรือบอกต่อ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ท าการส่งเสริมการตลาด 
โดยจัดโปรโมชั่นน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรักษาลูกค้ารายเก่าและจูงใจลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลาก
ฯ กับธ.ก.ส. รวมถึงสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจจนเกิดความภักดีและการบอกต่อ ซึ่งการศึกษาวิจัยน้ีจะ
ช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ส่งผลให้ธ.ก.ส.มีผลการด าเนินงานและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นได ้
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การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

กฤตยา ตระการจันทร์1    
 

บทคัดย่อ 
        การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไม่ลำบากหรือเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น และเพื่อศึกษาการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย เกษียณ สร้าง
แหล่งรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ หรือเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
เกิดข้ึน นอกจากการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคารแล้ว ยังมีการลงทุนทางการเงินให้เลือกอีกมากมาย 
เช่น การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นสามัญ ประกันชีวิต เป็นต้น ที่ตรงกับความต้องการและจำนวนเงินที่สามารถออมได้ จากศึกษาใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบไควสแควร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท สามารถออมหรือลงทุนได้ 3,001 – 5,000 บาท ทุกเดือน ในระยะสั้นไม่
เกิน 1 ปี ต้องการผลตอบแทนต่ำกว่า 5% ศึกษาข้อมูลการวางแผนทางการเงินด้วยตนเอง โดยมีข้อจำกัด คือ 
ไม่มีความสนใจ ส่วนใหญ่เลือกการวางแผนทางการเงินที่คุ้มครองเงินต้น เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ 
เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน/ค่ารักษาพยาบาล โดยข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ และ
ส่งผลต่อการให้ความสำคัญต่อคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญต่อโปรโมชั่น 
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ในระดับมีอิทธิพลน้อย 
คำสำคัญ:  เกษียณ, การวางแผนทางการเงิน 
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Financial planning for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen Province. 
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Abstract 

This independent study is a study of solutions to the problem of financial planning 
for retirement to live unsustainable or prepared when unforeseen circumstances occur, and 
to study the choice of financial products for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen 
Province. In the afterlife of the COVID-19 pandemic This makes it a priority of financial planning 
for retirement. Create enough sources of income to live after retirement or prepare when 
unforeseen events occur. In addition to saving money in the form of bank deposits, there are 
many financial investments to choose from, such as investments in mutual funds, social 
security funds, national savings funds, provident funds. government bond Ordinary shares, life 
insurance, etc. that meet the needs and amount of savings. The study used questionnaires 
from a sample of 400 people, with descriptive statistics including percentage, frequency, 
average and standard deviation, and inferential statistics to test hypotheses using the Qui-
Square test. It was found that most of them were females between the ages of 36 and 40, 
with single status, bachelor's degree, and farmer occupation. The average monthly income is 
15,001 – 30,000 baht, saving or investing 3,001 – 5,000 baht every month. In short, up to 1 year 
requires a return of less than 5%, studying financial planning information on its own, with the 
limitation of having no interest, mainly choosing financial planning that covers principal, such 
as bank deposits, savings lottery, to do personal business for emergency/medical expenses. 
Personal information includes gender, status, age, education level, occupation and income. It 
affects retirement financial planning behavior and affects the importance of personal 
characteristics differently. Expert advice, presentation and quick ease of service at a less 
influential level  
Keywords: Retirement, Financial Planning 
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บทนำ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก  

ทำให้เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทำให้มีประชากรช่วงวัยทำงาน ที่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 50 ปี จากที่มีรายได้ประจำจากการทำงานเป็นรายเดือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในบริษัทต่าง ๆ ต้องเป็น
แรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก เพื่อมาทำการเกษตรมากขึ้น และนอกเหนือจากการเกษตรแล้ว ยังเลือกอาชีพค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไปเป็นอีกทางเลือกของประชากรคืนถิ่น อัตราการว่างงานในจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.19 ซึ่งเพิ่มจากปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 0.52 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.40 ซึ่งลดลง
จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.98 และอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 56.58 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.91 นอกภาคเกษตรจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.03 ลดลงจากปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 1.30  (สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 2562) จากการสำรวจประชากรในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่นในปี 2562 มีทั้งหมด 3,921 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 11 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 
12,918 คน เป็นเพศชาย 6,311 คน เพศหญิง 6,607 คน อายุระหว่าง 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 22 
คน อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 20 คน ครัวเรือนที่มีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 88 
ครัวเรือน  ทั้งนี้เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การที่ไม่มีเงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน จากความต้องการขั้น
พื้นฐานจนถึงความต้องการขั้นสูงสุด โดยความต้องการขั้นที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เกิดแรงจูงใจได้อีก ต้องเคลื่อนไปสู่
ความต้องการในข้ันถัดไปที่สูงขึ้น (Maslow’s Hierarchy of Needs) การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก นอกจาก
การออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคารแล้ว ยังมีการลงทุนทางการเงินให้เลือกอีกมากมาย เช่น การลงทุนในกองทุนรวม 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นสามัญ ประกันชีวิต เป็นต้น ที่ตรง
กับความต้องการและจำนวนเงินที่สามารถออมได้ มีการปรับเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณหรือเตรียมความ
พร้อมกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยไม่กังวลเรื่องการเงิน หรือเป็น
ภาระของคนในครอบครัวและสังคม  

สาเหตุของงานวิจัยท่ีเลือกศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี 
เนื่องจากเป็นช่วงต้นของวัยทำงาน เริ่มสร้างครอบครัว การงานมั่นคง มีภาระหน้าที่และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ต้องการเพิ่มพูน
ความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถเก็บออมเพื่อนำไปลงทุนต่อได้ เพื่อนำไปสร้างครอบครัว
และออมไว้เพื่ออนาคตและเพื่อรักษาสุขภาพ และผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วย
เหตุผลหลายประการ คือ 1. เป็นเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยปฏิบัติงาน และได้ใกล้ชิดกับประชากรเป็นอย่างดี 2. อำเภอเปือยน้อยเป็น
พื้นที่ห่างไกลจากเขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่เลือกไปทำงานเขตเมืองและต่างจังหวัด และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (แรงงานคืนถ่ิน)  

 
วิธีดำเนินการ 

วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา ใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี  
ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนทั้งหมด 5,927 คน  (สำนักทะเบียน เขตพื้นที่ อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น, 2564)  ซึ่งทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนทำให้สามารถทราบตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(วรรณพร ศิริวัฒน์ 2561, หน้า 34) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับนัยสำคัญ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
จึงไม่ควรน้อยกว่า 375 ตัวอย่าง และเผื่อความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 25 ชุด จึงรวมแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัวอย่าง   
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บทนำ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก  

ทำให้เกิดความผันผวนของเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทำให้มีประชากรช่วงวัยทำงาน ที่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 50 ปี จากที่มีรายได้ประจำจากการทำงานเป็นรายเดือนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในบริษัทต่าง ๆ ต้องเป็น
แรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก เพื่อมาทำการเกษตรมากขึ้น และนอกเหนือจากการเกษตรแล้ว ยังเลือกอาชีพค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไปเป็นอีกทางเลือกของประชากรคืนถิ่น อัตราการว่างงานในจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.19 ซึ่งเพิ่มจากปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 0.52 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.40 ซึ่งลดลง
จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.98 และอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 56.58 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.91 นอกภาคเกษตรจังหวัดขอนแก่นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.03 ลดลงจากปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 1.30  (สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น 2562) จากการสำรวจประชากรในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่นในปี 2562 มีทั้งหมด 3,921 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 11 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 
12,918 คน เป็นเพศชาย 6,311 คน เพศหญิง 6,607 คน อายุระหว่าง 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 22 
คน อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 20 คน ครัวเรือนที่มีการเก็บออมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 88 
ครัวเรือน  ทั้งนี้เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การที่ไม่มีเงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน จากความต้องการขั้น
พื้นฐานจนถึงความต้องการขั้นสูงสุด โดยความต้องการขั้นที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เกิดแรงจูงใจได้อีก ต้องเคลื่อนไปสู่
ความต้องการในข้ันถัดไปที่สูงขึ้น (Maslow’s Hierarchy of Needs) การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก นอกจาก
การออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคารแล้ว ยังมีการลงทุนทางการเงินให้เลือกอีกมากมาย เช่น การลงทุนในกองทุนรวม 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นสามัญ ประกันชีวิต เป็นต้น ที่ตรง
กับความต้องการและจำนวนเงินที่สามารถออมได้ มีการปรับเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณหรือเตรียมความ
พร้อมกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยไม่กังวลเรื่องการเงิน หรือเป็น
ภาระของคนในครอบครัวและสังคม  

สาเหตุของงานวิจัยท่ีเลือกศึกษาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ กลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี 
เนื่องจากเป็นช่วงต้นของวัยทำงาน เริ่มสร้างครอบครัว การงานมั่นคง มีภาระหน้าที่และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ต้องการเพิ่มพูน
ความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถเก็บออมเพื่อนำไปลงทุนต่อได้ เพื่อนำไปสร้างครอบครัว
และออมไว้เพื่ออนาคตและเพื่อรักษาสุขภาพ และผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วย
เหตุผลหลายประการ คือ 1. เป็นเขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยปฏิบัติงาน และได้ใกล้ชิดกับประชากรเป็นอย่างดี 2. อำเภอเปือยน้อยเป็น
พื้นที่ห่างไกลจากเขตเมือง ประชากรส่วนใหญ่เลือกไปทำงานเขตเมืองและต่างจังหวัด และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (แรงงานคืนถ่ิน)  

 
วิธีดำเนินการ 

วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา ใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี  
ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนทั้งหมด 5,927 คน  (สำนักทะเบียน เขตพื้นที่ อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น, 2564)  ซึ่งทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนทำให้สามารถทราบตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(วรรณพร ศิริวัฒน์ 2561, หน้า 34) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับนัยสำคัญ 0.05 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
จึงไม่ควรน้อยกว่า 375 ตัวอย่าง และเผื่อความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 25 ชุด จึงรวมแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัวอย่าง   

 

เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ศ ึ ก ษ า  แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ใ ช ้ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  Google forms ท ี ่  Link : 
https://forms.gle/kUDTS7Gyior3WF2W6 ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัย แล้วปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยพิจารณา
ในแง่ของความสะดวก ง่ายต่อการศึกษา ซึ่งจะเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้ง
นี้จากประชากรที่มีอายุระหว่าง 25 – 50 ปี  ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จนครบจำนวน 400 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้สถิติ 2 ประเภทในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคำนวณ
ทางสถิติ SPSS ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่  (Frequency)  
ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Means)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

สถิต ิเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบไคสแควร์  (Chi – Square Test)  ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และพิจารณาหาความสัมพันธ์จาก Contingency Coefficient : CC ใช้วัดระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว หรือข้อมูลที่วัดด้วยมาตรานามบัญญัติ และปรีชา อัศวเดชานุกร, เสาวรส ใหญ่สว่าง, สรชัย 
พิศาลบุตรม 2549, หน้า 157)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 ช่วงอายุ 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 25.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.2 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 28.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้
ชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว โดยใช้วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน บ้าน และฝากเงินกับธนาคาร ระยะเวลาที่
เลือกออมหรือลงทุนไม่เกิน 1 ปี ความถี่ของการออมหรือลงทุนคือทุกเดือน จำนวนเงินท่ีสามารถออมหรือลงทุน จำนวน 3,001 
– 5,000 บาทต่อครั้ง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น 
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู ้

เพศ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

ชาย 7.8 39.0 1 13.803* .000 
     CC=0.182 

ซื้ออัญมณี เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

หญิง 14.8 38.5 1 15.657* .000 
     CC=0.194 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ที่ดิน บ้าน 

หญิง 31.0 22.3 1 47.600* .000 
     CC=0.326 

จากผลการศึกษาทั้งหมด พบว่าเพศชายมีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในด้านการลงทุน
ในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ คิดเป็นร้อยละ 7.8 เพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ ในด้านการซื้ออัญมณี เครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 14.8 และในด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน 
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 31.0  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ที่ดิน บ้าน 

ช่วงอายุ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

31 – 35 14.5 13.0 4 9.729* .045 
     CC=0.154 

กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 31 -  35 ปี (Sig = .045) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 มี
ความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ทั้งนี้ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ (CC = 0.154)  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรส กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

สถานภาพ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

โสด 11.5 14.0 5 33.332* .000 
     C=0.277 

ฝากเงินกับ
ธนาคาร 

โสด 11.0 14.5 5 11.622* .040 
     CC=0.168 

ลงทุนในตราสาร
หนี้ เช่น พันธบัตร 
ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู ้

สมรสไม่จดทะเบียน 3.3 20.8 5 25.707* .000 
     

CC=0.245 
ซื้ออัญมณี 

เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

สมรสจดทะเบียน 7.5 17.3 5 15.645* .008 
 

  
  

C=0.194 
กลุ ่มตัวอย่างที ่มีสถานภาพโสด มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณ ในด้านการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และฝากเงินกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 11.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
สมรสไม่จดทะเบียน มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสจดทะเบียน มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการ
ซื้ออัญมณีเครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 7.5 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

 

ระดับการศึกษา 
ร้อยละ df value 

Chi sq. 
(sig.) 

เลือก ไม่เลือก    
ปริญญาตร ี 17.0 8.3 5 77.838* .000 

     CC=0.403 
ซื้ออัญมณี 

เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

ปริญญาตร ี 8.0 17.3 5 27.983* .000 
     

C=0.255 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น 
ที่ดิน บ้าน 

ช่วงอายุ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

31 – 35 14.5 13.0 4 9.729* .045 
     CC=0.154 

กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 31 -  35 ปี (Sig = .045) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 มี
ความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ทั้งนี้ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ (CC = 0.154)  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรส กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

สถานภาพ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

โสด 11.5 14.0 5 33.332* .000 
     C=0.277 

ฝากเงินกับ
ธนาคาร 

โสด 11.0 14.5 5 11.622* .040 
     CC=0.168 

ลงทุนในตราสาร
หนี้ เช่น พันธบัตร 
ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู ้

สมรสไม่จดทะเบียน 3.3 20.8 5 25.707* .000 
     

CC=0.245 
ซื้ออัญมณี 

เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

สมรสจดทะเบียน 7.5 17.3 5 15.645* .008 
 

  
  

C=0.194 
กลุ ่มตัวอย่างที ่มีสถานภาพโสด มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณ ในด้านการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และฝากเงินกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 11.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
สมรสไม่จดทะเบียน มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสจดทะเบียน มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการ
ซื้ออัญมณีเครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 7.5 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

 

ระดับการศึกษา 
ร้อยละ df value 

Chi sq. 
(sig.) 

เลือก ไม่เลือก    
ปริญญาตร ี 17.0 8.3 5 77.838* .000 

     CC=0.403 
ซื้ออัญมณี 

เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

ปริญญาตร ี 8.0 17.3 5 27.983* .000 
     

C=0.255 

 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ (ต่อ) 

ซื้อสลากออม
ทรัพย ์

ระดับการศึกษา 
ร้อยละ 

df value Chi sq. 
(sig.) เลือก ไม่เลือก 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

5.8 10.8 5 12.274* .031 

     C=0.172 
ลงทุนในตราสาร
หนี้ เช่น พันธบัตร 
ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู ้

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

2.8 13.8 5 11.961* .035 

     CC=0.170 
 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในด้านการ

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ในด้านการซื้ออัญมณีเครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 8.0 
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการซื้อ
สลากออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 8.0 และในด้านการลงทุนตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ คิดเป็นร้อยละ 2.8 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

 

อาชีพ 
ร้อยละ 

df value 
Chi sq. 
(sig.) เลือก ไม่เลือก 

ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

13.8 9.5 5 48.480* .000 

     C=0.328 
ซื้ออัญมณี 

เครื่องประดับ เช่น 
ทองคำ 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 

7.3 12.3 5 26.668* .000 

     C=0.250 

ลงทุนในตราสาร
หนี้ เช่น 

พันธบัตร ตั๋วเงิน
คลัง หุ้นกู ้

อาชีพ 
ร้อยละ 

df value 
Chi sq. 
(sig.) เลือก ไม่เลือก 

รับจ้างท่ัวไป/อาชีพ
อิสระ 

3.3 14.5 5 12.236* .032 

     C=0.172 
กลุ่มตัวอย่างอาชีพข้าราชการ  /พนักงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ  มีความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณ ในด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.8 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพลูกจ้างพนักงานบริษัทเอกชน 
มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการซื้ออัญมณีเครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 7.3 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้างท่ัวไป/อาชีพอิสระ มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ด้วยการลงทุนตรา
สารหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ คิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  
ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

 

รายได้ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

15,001 – 30,000 35.0 19.3 4 104.935* .000 
     C=0.455 

ซื้ออัญมณี 
เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

15,001 – 30,000 13.8 40.5 4 15.640* .004 
 

  
  

C=0.193 
ฝากเงินกับ
ธนาคาร 

15,001 – 30,000 14.5 39.8 4 11.786* .019 
     C=0.169 

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.0 แนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการซื้ออัญมณี
เครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 13.8 และมีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการฝากเงินกับ
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 
สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเกษตรกร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีการวางแผนทางการเงิน มีเป้าหมายหลังการเกษียณคือ
ทำธุรกิจส่วนตัว มีวิธีการวางแผนทางการเงินโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน โดยเลือกระยะเวลาในการออมหรือ
ลงทุนไม่เกิน 1 ปี ความถี่ของการออมหรือลงทุนทุกเดือน สามารถออมหรือลงทุน 3,001 – 5,000 บาท/ครั้ง มีเป้าหมายเพื่อใช้
ยามฉุกเฉิน  /ค่ารักษาพยาบาล ผลตอบแทนจากการออมหรือลงทุนอยู่ในรูปแบบคุ้มครองเงินต้น   เช่น เงินฝากธนาคาร สลาก
ออมทรัพย์ ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการออมหรือลงทุนต่ำกว่า 5% ต่อปี แหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณคือประกันชีวิต มี
ข้อจำกัดในการวางแผนทางการเงินคือไม่มีความสนใจ คำแนะนำในการวางแผนทางการเงินโดยการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการจัดโปรโมชั่นในการออมหรือการลงทุน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.57 รองลงมาคือ
พนักงานธนาคารมีความน่าเช่ือถือในการให้คำแนะนำบริการ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.53 และการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 
โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.50 

กิตติกรรมประกาศ 
       ขอขอบคุณประชากรในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อรายงานการศึกษาอิสระฉบับน้ี 
        ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกคนที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจและความช่วยเหลือใน
การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 

 
เอกสารอ้างอิง 

ขนิษฐา ตันสถาว.ี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหนำ่เซียน ในเขตกรุงเทพฯ. 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน., จาก https://www.bot.or.th/ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1701

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  
ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ท่ีดิน บ้าน 

 

รายได้ 
ร้อยละ 

DF VALUE 
CHI SQ. 
(SIG.) เลือก ไม่เลือก 

15,001 – 30,000 35.0 19.3 4 104.935* .000 
     C=0.455 

ซื้ออัญมณี 
เครื่องประดับ 
เช่น ทองคำ 

15,001 – 30,000 13.8 40.5 4 15.640* .004 
 

  
  

C=0.193 
ฝากเงินกับ
ธนาคาร 

15,001 – 30,000 14.5 39.8 4 11.786* .019 
     C=0.169 

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 มีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.0 แนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการซื้ออัญมณี
เครื่องประดับ เช่น ทองคำ คิดเป็นร้อยละ 13.8 และมีแนวโน้มที่จะวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยการฝากเงินกับ
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.5 

 
สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเกษตรกร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีการวางแผนทางการเงิน มีเป้าหมายหลังการเกษียณคือ
ทำธุรกิจส่วนตัว มีวิธีการวางแผนทางการเงินโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน โดยเลือกระยะเวลาในการออมหรือ
ลงทุนไม่เกิน 1 ปี ความถี่ของการออมหรือลงทุนทุกเดือน สามารถออมหรือลงทุน 3,001 – 5,000 บาท/ครั้ง มีเป้าหมายเพื่อใช้
ยามฉุกเฉิน  /ค่ารักษาพยาบาล ผลตอบแทนจากการออมหรือลงทุนอยู่ในรูปแบบคุ้มครองเงินต้น   เช่น เงินฝากธนาคาร สลาก
ออมทรัพย์ ผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการออมหรือลงทุนต่ำกว่า 5% ต่อปี แหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณคือประกันชีวิต มี
ข้อจำกัดในการวางแผนทางการเงินคือไม่มีความสนใจ คำแนะนำในการวางแผนทางการเงินโดยการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการจัดโปรโมชั่นในการออมหรือการลงทุน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.57 รองลงมาคือ
พนักงานธนาคารมีความน่าเช่ือถือในการให้คำแนะนำบริการ โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.53 และการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 
โดยเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.50 

กติติกรรมประกาศ 
       ขอขอบคุณประชากรในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อรายงานการศึกษาอิสระฉบับน้ี 
        ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกคนที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และพี่ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจและความช่วยเหลือใน
การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 
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แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก  
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กัญญาวีร์ ตู้เซ่ง1* และ ผุสดี พลสารัมย์2 

Kanyawee Toosang1* and  Pussadee Polsaram2 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ เพ่ือหาแนวทางกลยทุธ์ทางการตลาดในการเพ่ิมจำนวนผูใ้ช้บรกิารชำระค่าสาธารณปูโภค 
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
และสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลง โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัเชิงปรมิาณจากการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุม่ลูกค้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 384 ราย พบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มากที่สดุ และจากกลุ่มตัวอยา่งมีผู้ทีเ่คยใช้บริการ
จำนวน 247 ราย เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการชำระผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการจำนวน 5 ราย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่
ตัดสินใจใช้บริการกบั ธ.ก.ส. คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการบรกิาร และปัจจยัด้านราคา จากนัน้ผู้
ศึกษาได้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อยรว่มกับทีมกลยุทธ์ของ สนจ.นครศรธีรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับ
แผนผังแสดงเหตุและผล พบว่า แนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บรกิาร โดยใช้กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ทำได้โดยการ
ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เน้นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ  ด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ  ผ่านการเลือกใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
คำสำคัญ : ค่าสาธารณูปโภค, ชำระผ่านบัญชีเงินฝาก, ส่วนประสมทางการตลาด, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก  
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กัญญาวีร์ ตู้เซ่ง1* และ ผุสดี พลสารัมย์2 

Kanyawee Toosang1* and  Pussadee Polsaram2 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ เพ่ือหาแนวทางกลยทุธ์ทางการตลาดในการเพ่ิมจำนวนผูใ้ช้บรกิารชำระค่าสาธารณปูโภค 
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
และสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลง โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัเชิงปรมิาณจากการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุม่ลูกค้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 384 ราย พบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มากที่สดุ และจากกลุ่มตัวอยา่งมีผู้ทีเ่คยใช้บริการ
จำนวน 247 ราย เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการชำระผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการจำนวน 5 ราย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่
ตัดสินใจใช้บริการกบั ธ.ก.ส. คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการบรกิาร และปัจจยัด้านราคา จากนัน้ผู้
ศึกษาได้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อยรว่มกับทีมกลยุทธ์ของ สนจ.นครศรธีรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับ
แผนผังแสดงเหตุและผล พบว่า แนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บรกิาร โดยใช้กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ทำได้โดยการ
ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เน้นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ  ด้วยการโฆษณา
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Abstract 

 The objectives of the study were to explore the marketing strategy in order to increase the user 
number of public utility payment through bank account of Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank. The 
authors examined the factors that affect the decision making to use the service and reasons of the user 
decreasing. This research was analyzed by quantitative and qualitative models. The quantitative sample was 
384 cases who are the current customer and do the transaction with Agriculture and Agricultural Cooperatives 
Bank in Nakhon Si Thammarat province. The sample emphasized as “Product” to be the most significant factor 
in Market Mix. The most active sample included 247 people who had used the service, the reason was 
convenient, time-saving and the cost of travel. The Qualitative research is conducted by in-depth interview with 
five customers who used the service. The finding indicates as 3 factors that customers face and ignore to utilize 
bank’s service. There are “Marketing Promotion”, “Service Process”, and “Price”. The study was conducted a 
subgroup discussion with the strategy team of Nakhon Si Thammarat branch by using SWOT Analysis parallel 
with the cause and effect chart. It demonstrated the approach to increase the number of users will achieve by 
advertising and marketing activities. Focus on seeking new marketing opportunities by using  Integrated Marketing 
Communication by advertising, communicating promotional information through a wide range of media options, 
as well as marketing promotion activities to match with the need of target customer. 
 
Keywords: Public utility bills, Deposit account payment, Marketing Mix ,  Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives, Nakhon Si Thammarat Province 
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บทนำ 
 ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการด้านการชำระค่าสาธารณปูโภคมีหลากหลายชอ่งทางมากขึ้น เพ่ือตอบสนองกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาพสังคมไร้เงินสด ส่งผลให้ธุรกรรมทางการเงินในภาคสถาบันการเงิน และกลุ่มให้บริการที่ มิใช่
สถาบันการเงิน มีการแขง่ขันดา้นการให้บรกิารที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ จากสถิติปริมาณการรับชำระค่าสาธารณูปโภคย้อนหลงั 3 ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561-2563 [1] พบว่าผู้บริโภคชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน ร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 1 ชำระผ่านผู้ให้บริการทีเ่ปน็สถาบนัการเงิน เม่ือนำมาพิจารณาในพ้ืนที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า สัดส่วนผู้ที่ใช้บริการ
ชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก ธ.ก.ส มีเพียงรอ้ยละ 10 ของจำนวนลูกค้าทัง้หมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ค่าบริการจาก
การรับชำระค่าสาธารณูปโภคมีจำนวนนอ้ยเม่ือเทียบกับสัดส่วนลูกค้าทั้งหมดของธนาคาร ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) 
ด้านรายได้ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการทีมี่การขยายตัวลดลงและไม่เปน็ไปตามเป้าหมายทีธ่นาคารกำหนด [2] 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ และสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการ
ลดลง และเสนอแนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้ใชบ้ริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชเีงินฝาก ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครศรธีรรมราช และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ รวมทั้งสาเหตุที่ทำให้จำนวนผูใ้ช้บริการลดลง และ
สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เปน็แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมจำนวนผูใ้ช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝาก 
ธ.ก.ส. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีดำเนินการ 
 ผู้ศึกษาได้ออกแบบการศึกษาแบง่ออกเป็น การวิจยัเชิงปรมิาณผ่านแบบสอบถาม ควบคู่กบัการวิจยัเชิงคุณภาพผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญหรอืตามความสะดวก (Convenience Sampling)  จากลูกคา้ที่
ทำธุรกรรมการเงินกับ ธ.ก.ส.ทีมี่ความสนใจหรือเคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบญัชีเงินฝาก จำนวน 384 ราย คำนวณได้
จากสูตร n =  Z²PQ/e² ของ Taro Yamane กรณไีม่ทราบจำนวนประชากร ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือ่น
ไม่เกินร้อยละ 5 [3] เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน ์ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดผู้ให้
ข้อมูลสำคัญเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารอื่น จำนวน 3 ราย และ 2) ผู้ใช้บริกา ร
ชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. จำนวน 2 ราย โดยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผ่านโทรศัพท์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้สถิตเิชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลพฤติกรรมการชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก วิเคราะหโ์ดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 3) 
ข้อมูลระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงินฝาก 
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้การประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีการแปล
ความหมายแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พิจารณาระดับคะแนนเฉลีย่ตามเกณฑ์ ซึ่งจัดชั้นออกเปน็ 5 ระดับเท่ากนั 
(Class Interval) และ 4) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช้วิธีการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประมวลข้อเสนอแนะข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม 
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(Class Interval) และ 4) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช้วิธีการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประมวลข้อเสนอแนะข องผู้ต อบ
แบบสอบถาม 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลจากประเด็นการสัมภาษณแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ 2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระค่า
สาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และ 3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้รับมาสรุปเป็นแผนผังแสดงเหตุและผล และนำเครื่องมือ SWOT Analysis มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ตลอดจนนำเครือ่งมือ TOWS Matrix มา
ใช้เพ่ือหาแนวทางกำหนดกลยุทธท์างการตลาดในการเพ่ิมจำนวนผูใ้ช้บรกิารชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบญัชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวจิัย 
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณของกลุม่ตัวอย่างจำนวน 384 คน ที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีความสนใจหรือเคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชเีงินฝาก มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง  222 57.8 
อายุ 31-40 ปี  151 39.3 
สถานภาพสมรส 225 58.6 
การศึกษาระดับปริญญาตร ี 182 47.4 
อาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานองค์กรของรฐั 146 38 
รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 10,000-20,000 บาท 146 38 
ค่าสาธารณูปโภคเฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 บาทขึน้ไป 95 247 
เคยใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก 247 64.3 

 จากตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอยา่งสว่นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31- 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีประกอบอาชีพอาชพีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กร
ของรัฐ รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 10,000-20,000 บาท ชำระค่าสาธารณูปโภคเฉลีย่ต่อเดือน 5,000 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่เคยใช้
บริการชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงนิฝาก ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม  

พฤติกรรมการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบญัชีเงินฝาก  จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำระผ่านช่องทาง Mobile Application  199 46.9 
ชำระค่าสาธารณปูโภคในชว่งสัปดาหแ์รกของเดือน 91 36.8 
ชำระผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส 186 40.2 
ชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝาก 169 24.3 
เหตุผลที่ชำระผา่นบัญชีเงินฝาก สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทาง  150 60.8 
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 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝาก ของกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้
บริการชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application 
ช่วงเวลาที่ชำระคือ ช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ชำระผา่นบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชำระค่า
ไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝาก และเหตผุลทีใ่ช้บรกิาร เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระ 
             ค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  4.71 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.68 0.64 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลากร 4.64 0.63 มากที่สุด 
4. ด้านกระบวนการบริการ 4.59 0.71 มากที่สุด 
5. ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 4.53 0.83 มากที่สุด 
6. ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 4.37 0.93 มากที่สุด 
7. ด้านราคา 4.33 1.07 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชเีงินฝาก ธ.ก.ส. พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์มากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.71 ให้
ความสำคัญในเรื่องชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ย 4.68 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับชือ่เสียงและภาพลักษณ์ของ ธ.ก.ส. มีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.64 ให้
ความสำคัญพนักงานมีความรู้ ความชำนาญ ช่วยแกป้ัญหาได้ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.59 ให้ความสำคัญขั้นตอน
การสมัครใช้บริการง่าย ไม่ซับซ้อน ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจำหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.53 ให้ความสำคัญการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากมี
หลายช่องทาง เช่น mobile application ตู้ ATM/CDM Banking Agent ปัจจยัทางด้านส่งเสริมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.37 ให้
ความสำคัญการโฆษณาและประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่าง ๆ  มีความเหมาะสมและทั่วถึง เช่น ทีวี เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน ์และ
ปัจจัยด้านราคาให้ความสำคัญน้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.33 ให้ความสำคัญกับการฟรค่ีาธรรมเนยีมในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าบริการอินเตอรเ์นต็บ้าน 
  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปประเดน็ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ลูกค้าต้องการให้ธนาคารฟรค่ีาธรรมเนยีมทุกรายการ รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ให้หลากหลายมากขึ้น และมีการพัฒนากระบวนการรับชำระให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นยำ ประกอบกับการให้บรกิารของพนักงานทีต่้องมีความใส่ใจลกูค้าในทุกขั้นตอนการให้บริการ 
 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารอื่น และ
ไม่เคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. จำนวน 3 ราย และ ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชี
เงินฝากของ ธ.ก.ส. จำนวน 2 ราย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝาก ของกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้
บริการชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบญัชีเงินฝาก ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ใช้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application 
ช่วงเวลาที่ชำระคือ ช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ชำระผา่นบัญชีเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชำระค่า
ไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝาก และเหตผุลทีใ่ช้บรกิาร เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระ 
             ค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสำคัญ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  4.71 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.68 0.64 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลากร 4.64 0.63 มากที่สุด 
4. ด้านกระบวนการบริการ 4.59 0.71 มากที่สุด 
5. ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 4.53 0.83 มากที่สุด 
6. ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด 4.37 0.93 มากที่สุด 
7. ด้านราคา 4.33 1.07 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชเีงินฝาก ธ.ก.ส. พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์มากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 4.71 ให้
ความสำคัญในเรื่องชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ค่าเฉลี่ย 4.68 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับชือ่เสียงและภาพลักษณ์ของ ธ.ก.ส. มีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.64 ให้
ความสำคัญพนักงานมีความรู้ ความชำนาญ ช่วยแกป้ัญหาได้ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.59 ให้ความสำคัญขั้นตอน
การสมัครใช้บริการง่าย ไม่ซับซ้อน ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจำหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.53 ให้ความสำคัญการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากมี
หลายช่องทาง เช่น mobile application ตู้ ATM/CDM Banking Agent ปัจจยัทางด้านส่งเสริมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.37 ให้
ความสำคัญการโฆษณาและประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่าง ๆ  มีความเหมาะสมและทั่วถึง เช่น ทีวี เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน ์และ
ปัจจัยด้านราคาให้ความสำคัญน้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.33 ให้ความสำคัญกับการฟรค่ีาธรรมเนยีมในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าบริการอินเตอรเ์นต็บ้าน 
  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปประเดน็ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ลูกค้าต้องการให้ธนาคารฟรค่ีาธรรมเนยีมทุกรายการ รวมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ให้หลากหลายมากขึ้น และมีการพัฒนากระบวนการรับชำระให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นยำ ประกอบกับการให้บรกิารของพนักงานทีต่้องมีความใส่ใจลกูค้าในทุกขั้นตอนการให้บริการ 
 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารอื่น และ
ไม่เคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. จำนวน 3 ราย และ ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชี
เงินฝากของ ธ.ก.ส. จำนวน 2 ราย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงนิฝาก 
ประเด็นคำถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชี
เงินฝาก 

- ผลิตภัณฑ์ชำระผา่นบัญชีเงินฝาก มีความสะดวก ชำระได้ตรงเวลา  
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยในการเดินทาง  
- ค่าสาธารณูปโภคทีช่ำระผ่านบญัชีไม่มีความหลากหลาย  

2. อัตราค่าบริการและค่าธรรมนียม  - ต้องการให้ธนาคารฟรค่ีาธรรมเนียมและค่าบรกิาร 
3. ขั้นตอนและกระบวนการใหบ้รกิาร - ไม่สะดวกในการไปสมัครใช้บริการทีส่าขา 

- ขั้นตอนการสมัครใชบ้ริการยุง่ยาก 
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนก่อนวันที่ถึงกำหนดชำระ 

4. การส่งเสริมทางการตลาด - มีการประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์นอ้ย  
- กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  
 จากนั้นผู้ศึกษาได้นำผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาดำเนินการอภิปรายกลุม่
ย่อย (Focus Group) กับทีมงานด้านกลยทุธ์ของ สนจ.นครศรีธรรมราช โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการตลาดดว้ย 
SWOT Analysis (ตารางที่ 5) และเครื่องมือผังแสดงเหตุและผล เพ่ือหาสาเหตุที่ส่งผลให้ตัดสินใจใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค 
ผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. มีจำนวนลดลง ซึ่งพบว่าปัจจัยหลักทีเ่ปน็สาเหตุ ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 3) ด้านบคุลากร และ 4) ด้านกระบวนการบรกิาร (ภาพที่ 1) 
 
ภาพที่ 1 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาที่ทำใหลู้กค้าตัดสินใจใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านบัญชีเงนิฝาก ธ.ก.ส.  
           มีจำนวนลดลง 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis และสังเคราะหก์ลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

 
 แนวทางเลือกการแก้ไขปญัหา 
 ผู้ศึกษาเลือกแนวทางกลยุทธ์เชงิรุก (SO) ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างการรบัรูภ้าพลักษณ์ของ
ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการจัดสถานที่ภายในธนาคารเพ่ือให้พนักงาน
แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Sales Sheet  ร่วมกับการโฆษณา ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อกลางแจง้ 
วิทยุชุมชน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 
เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกคา้ตัดสนิใจใช้บรกิารเพ่ิมมากขึน้  
 
 อภิปรายผลของการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เหตุผลที่ทำให้ใช้บริการชำระค่า
สาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจยัของธนาภา หิมารัตน ์
[4] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้บรกิาร ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงิน บริบทของธนาคารพาณชิย์ และผลการศึกษาด้านระดับความสำคัญของปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บรกิารชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส โดยกลุ่มตัวอยา่งให้ความสำคัญอยูใ่นระดบั
มากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด [5] กล่าวว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ถือเป็น

                       
                     ปัจจัยภายใน 
 
 
      
 
    ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นธนาคารของรัฐ ที่มีความม่ันคง และน่าเช่ือถือ 
2. มีสาขาครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
3. มีฐานลูกค้าและเครือข่ายคว ามร่วมมือจำนวนมาก  
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามายาวนาน 
5. บัญชีเงินฝากรองรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล  
6. บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. มีรางวัลชิงโชค 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ข้ันตอนการสมัครใช้บริการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
2. ระบบงานเทคโนโลยีทางการเงินล้าสมัย  
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารไม่ทั่วถึง 
การส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่อเนื่อง และไม่จูงใจลูกค้า 
4. ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน 
แต่ละคนไม่เท่ากัน 

 โอกาส (Opportunity) 
1. ผลกร ะท บ จากการ เป ล ี ่ ยน แป ลงท างเท คโ น โ ลยี 

แนวนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดใช้เงินสด 
3. การพัฒนาด้านเทคโนโ ลยี ลูกค้าสามาร ถเปรี ยบ เที ยบ
รูปแบบบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการได้มากข้ึน 

4. การเติบโตของส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสนับ สนุน
ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ทางการเ งินรูปแบบใหม่ 
 

SO 
- ใ ช ้ เคร ื ่ องม ื อสื ่ อสารการตลาดแบ บบู รณาการ  น ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการ ชำร ะ ค่าสาธ าร ณูปโภ ค ผ่านบัญ ชี เ งิน ฝ าก
ธนาคารโดยเน้นที่การเป็นธนาคารของรัฐ บัญชีเงินฝากรองรั บ
เงินสวัสดิการต่าง  ๆจากรัฐบาล และบัญชีเงินฝากมีร า งวั ล ชิง
โชค (S1, S5, S6, O1, O2, O4) 

WO 
- ปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นที่การปรับภาพลักษณ์ให้ ธ น า ค าร ดู
ทันสมัยทัดเทียมกับธนาคารอ่ืน เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าร ายใ ห ม่ 
(O3, O4, W3, W4) 
- มีการนำเทคโนโ ลยีมาปรับปรุ งและพัฒน ารูปแบ บ ผ ลิตภั ณ ฑ์
บริการรับชำระให้มีคว ามสะดว กรวดเร็ว ย่ิง ข้ึน (O1, O2, O3 ,  
W1,W2) 

 อุปสรรค (Threats) 
1. สภาวะการแข่งขันปัจ จุบัน มีคว ามรุน แรง และธุ ร กิจ
ประเภท Non-bank เข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่งขันที่ทัน สมัย ส่งผลต่อ
การช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
3.การแพร่ระบ าดของไ วรั สโ ควิ ด -19 ส่งผลกร ะท บ ต่อ

เศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนลดลง  
4. เทคโนโลยีด้านการเงินของ ธ.ก.ส. ยังล้าหลังเม่ือเทียบ กับ
ธนาคารอ่ืน 

ST 
- พ ัฒน าค ุณภาพการให บ้ร ิการ โ ดยเน้ นที ่การสร้ างความ
ประทับใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นลำดับ แรก เพื่อให้
ลูกค้ามีความจงรักภั กดีกับธน าคาร และ มีการบอกต่ อ แน ะน ำ
ธนาคาร (S2, S3, S4, T1, T3, T4) 

WT 
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติง าน
ให้เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพการบริการที่ดี (W2, W5, T1, T2,  
T4) 

หัวใจสำคัญทำให้การดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยณฐัฐิญา นกเล็ก [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บรกิารแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรงุไทย ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ระดับความสำคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด พิจารณาเปน็รายด้านให้ความสำคัญปัจจัยด้านผลติภัณฑ์มาก
ที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย รองลงมาคือปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากเป็นธนาคารที่มี
ชื่อเสียง มีภาพพจน์และมุมมองทีด่ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
  แนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ในการสือ่สารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ  ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มุ่งเน้นการสรา้ง
การรับรู้ผ่านจุดแข็งที่เหนือกว่าธนาคารอื่น เช่น การเป็นธนาคารที่รัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือ บัญชีเงินฝากสามารถรองรับเ งิน
สวัสดิการจากรัฐบาล นอกจากนีมี้การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มลูกค้าราย
ใหม่ เพ่ิมโอกาสในการต่อยอดผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ของธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะสำหรบัการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจยัด้านสถานการณ ์ปัจจยัด้านแรงจงูใจ เป็นต้น 
 2. การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ดังนั้นควรขยาย
ขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมตามภูมิภาค หรือทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และควรให้
ความสำคัญกับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผา่นบัญชีเงินฝาก และไม่มีความสนใจที่จะใช้
บริการ เพ่ือได้ทราบถึงสาเหตุ ตลอดจนนำข้อมูลพฤติกรรมมาปรับใช้กับผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารใหต้รงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และสามารถเพ่ิมฐานลกูค้าให้มากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis และสังเคราะหก์ลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

 
 แนวทางเลือกการแก้ไขปญัหา 
 ผู้ศึกษาเลือกแนวทางกลยุทธ์เชงิรุก (SO) ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างการรบัรูภ้าพลักษณ์ของ
ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการจัดสถานที่ภายในธนาคารเพ่ือให้พนักงาน
แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Sales Sheet  ร่วมกับการโฆษณา ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อกลางแจง้ 
วิทยุชุมชน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย 
เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกคา้ตัดสนิใจใช้บรกิารเพ่ิมมากขึน้  
 
 อภิปรายผลของการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เหตุผลที่ทำให้ใช้บริการชำระค่า
สาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจยัของธนาภา หิมารัตน ์
[4] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้บรกิาร ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงิน บริบทของธนาคารพาณชิย์ และผลการศึกษาด้านระดับความสำคัญของปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บรกิารชำระค่าสาธารณปูโภคผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส โดยกลุ่มตัวอยา่งให้ความสำคัญอยูใ่นระดบั
มากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด [5] กล่าวว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ถือเป็น

                       
                     ปัจจัยภายใน 
 
 
      
 
    ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นธนาคารของรัฐ ที่มีความม่ันคง และน่าเช่ือถือ 
2. มีสาขาครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
3. มีฐานลูกค้าและเครือข่ายคว ามร่วมมือจำนวนมาก  
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามายาวนาน 
5. บัญชีเงินฝากรองรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล  
6. บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. มีรางวัลชิงโชค 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ข้ันตอนการสมัครใช้บริการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
2. ระบบงานเทคโนโลยีทางการเงินล้าสมัย  
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารไม่ทั่วถึง 
การส่งเสริมทางการตลาดไม่ต่อเนื่อง และไม่จูงใจลูกค้า 
4. ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน 
แต่ละคนไม่เท่ากัน 

 โอกาส (Opportunity) 
1. ผลกร ะท บ จากการ เป ล ี ่ ยน แป ลงท างเท คโ น โ ลยี 

แนวนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดใช้เงินสด 
3. การพัฒนาด้านเทคโนโ ลยี ลูกค้าสามาร ถเปรี ยบ เที ยบ
รูปแบบบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการได้มากข้ึน 

4. การเติบโตของส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสนับ สนุน
ช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ทางการเ งินรูปแบบใหม่ 
 

SO 
- ใ ช ้ เคร ื ่ องม ื อสื ่ อสารการตลาดแบ บบู รณาการ  น ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการ ชำร ะ ค่าสาธ าร ณูปโภ ค ผ่านบัญ ชี เ งิน ฝ าก
ธนาคารโดยเน้นที่การเป็นธนาคารของรัฐ บัญชีเงินฝากรองรั บ
เงินสวัสดิการต่าง  ๆจากรัฐบาล และบัญชีเงินฝากมีร า งวั ล ชิง
โชค (S1, S5, S6, O1, O2, O4) 

WO 
- ปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  
ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นที่การปรับภาพลักษณ์ให้ ธ น า ค าร ดู
ทันสมัยทัดเทียมกับธนาคารอ่ืน เพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าร ายใ ห ม่ 
(O3, O4, W3, W4) 
- มีการนำเทคโนโ ลยีมาปรับปรุ งและพัฒน ารูปแบ บ ผ ลิตภั ณ ฑ์
บริการรับชำระให้มีคว ามสะดว กรวดเร็ว ย่ิง ข้ึน (O1, O2, O3 ,  
W1,W2) 

 อุปสรรค (Threats) 
1. สภาวะการแข่งขันปัจ จุบัน มีคว ามรุน แรง และธุ ร กิจ
ประเภท Non-bank เข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่งขันที่ทัน สมัย ส่งผลต่อ
การช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
3.การแพร่ระบ าดของไ วรั สโ ควิ ด -19 ส่งผลกร ะท บ ต่อ

เศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนลดลง  
4. เทคโนโลยีด้านการเงินของ ธ.ก.ส. ยังล้าหลังเม่ือเทียบ กับ
ธนาคารอ่ืน 

ST 
- พ ัฒน าค ุณภาพการให ้บร ิการ โ ดยเน้ นที ่การสร้ างความ
ประทับใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นลำดับ แรก เพื่อให้
ลูกค้ามีความจงรักภั กดีกับธน าคาร และ มีการบอกต่ อ แน ะน ำ
ธนาคาร (S2, S3, S4, T1, T3, T4) 

WT 
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติง าน
ให้เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพการบริการที่ดี (W2, W5, T1, T2,  
T4) 

หัวใจสำคัญทำให้การดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยณฐัฐิญา นกเล็ก [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บรกิารแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรงุไทย ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ระดับความสำคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด พิจารณาเปน็รายด้านให้ความสำคัญปัจจัยด้านผลติภัณฑ์มาก
ที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย รองลงมาคือปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากเป็นธนาคารที่มี
ชื่อเสียง มีภาพพจน์และมุมมองทีด่ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
  แนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ในการสือ่สารขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ  ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มุ่งเน้นการสรา้ง
การรับรู้ผ่านจุดแข็งที่เหนือกว่าธนาคารอื่น เช่น การเป็นธนาคารที่รัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือ บัญชีเงินฝากสามารถรองรับเ งิน
สวัสดิการจากรัฐบาล นอกจากนีมี้การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มลูกค้าราย
ใหม่ เพ่ิมโอกาสในการต่อยอดผลติภัณฑ์อื่น ๆ  ของธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะสำหรบัการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระค่าสาธารณปูโภค ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจยัด้านสถานการณ ์ปัจจยัด้านแรงจงูใจ เป็นต้น 
 2. การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น ดังนั้นควรขยาย
ขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมตามภูมิภาค หรือทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และควรให้
ความสำคัญกับการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผา่นบัญชีเงินฝาก และไม่มีความสนใจที่จะใช้
บริการ เพ่ือได้ทราบถึงสาเหตุ ตลอดจนนำข้อมูลพฤติกรรมมาปรับใช้กับผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารใหต้รงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และสามารถเพ่ิมฐานลกูค้าให้มากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษาสถานการณ์โควิด-19 ที มีผลกระทบทั้งในด้าน
บวกและด้านลบกับผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts 2) เพื อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที มี
ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับ ผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และ 3) เพื อวิเคราะห์
ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของบริษัท S Hotels and Resorts ในอนาคต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารในเครือ
โรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย จ่านวน 8 ราย วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์
โควิด-19 ที มีผลกระทบในด้านลบกับผลการด่าเนินงานของบริษัทน้ันมาจากสถานการณ์โควิด-19 ท่าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและทั วโลก ขณะที ผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจคือโครงการสนับสนุนของภาครัฐ 2) สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัท อันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทางเพื อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่วนด้านเทคโนโลยีเป็นผลกระทบเชิงบวกในการที จะพัฒนาช่องการการ
เข้าถึงลูกค้า และ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที  เป็นกลยุทธ์ที มีความเหมาะสมกับแนวทางเลือกแบบเชิงรับเป็นแนวทางแก้ไขจุดอ่อน
และเลี ยงอุปสรรคในสถานการณ์นี้ได้ดีที สุด และสามารถฟื้นฟูสภาพของบริษัท S Hotels and Resorts ได้ในอนาคต โดย
แนวทางการพัฒนากลยุทธค์ือการอาศัยโอกาสจากพฤติกรรมที่เปลีย่นไปของคนในสังคมจากวิกฤต COVID-19 ทีใ่ห้ความส าคัญ
กับสุขภาพและสุขอนามัยในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ธุรกิจจึงควรในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กลยุทธ์การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ รวมทั้งควรพัฒนาเรื่องของ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานให้น้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความ
เสี่ยงจากการติดเช้ือแล้วยังช่วยยกระดับการบริการสู่ยุคดิจิทัลในการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การเป็น
อุตสาหกรรมโรงแรม 4.0 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดการท่องเที ยวในอนาคต 
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A Study of Guidelines for Developing Strategies to Promote Future Rehabilitation 
Capabilities Case Study of S Hotels And Resorts 

 
Supajira Thongsri1*  Anuchat Chamchong2  

 
Abstract 

This research is a qualitative research with the objective of 1) to study the situation of COVID-19 
that have both positive and negative impacts on the operating results of S Hotels and Resorts 2) to study 
the external and internal environments that have both positive and negative impacts on S Hotels and 
Resorts Company Performance and 3) to analyze the risks the ability to restore the condition of the 
business. The tool is an interview form. The sample consisted of 20 hotel chain executives including large 
and small customers. Data were analyzed with descriptive statistics. The results showed that 1) Covid-19 
situation that had a negative impact on the company's performance came from the Covid-19 situation. 
causing a negative impact on the overall economy of the country and the world while the positive impact 
on the business is the government support project 2) the external legal environment negatively affect the 
hotel group of the company as a result of travel control measures to control the spread of the COVID-19 
virus. Technology is a positive impact on improving customer access channels and 3) duty level strategy It 
is a strategy that is best suited to a passive approach as a way to overcome weaknesses and avoid 
obstacles in this situation. and able to restore the condition of S Hotels and Resorts in the future. The 
strategy development approach is to take advantage of the opportunity from the changing behavior of 
people in society due to the COVID-19 crisis, which pays more attention to health and hygiene in life. 
Businesses should therefore adjust their operating models by focusing on niche marketing strategies. to 
diversify risks by investing in targeted markets for health Including the development of technology and the 
service industry To avoid less contact between customers and employees. This will not only reduce the 
risk of infection, but will also help upgrade the service to the digital age to increase the competitiveness 
of the hotel industry 4.0 in line with the future trend of the tourism market. 

 
Keywords: Regeneration Ability, Hotels, Resorts 
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บทน า (Introduction)  
 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที ยวและบริการที รวมถึงธุรกิจโรงแรมต่าง

ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจากมาตรการการจ่ากัดการเดินทางต่าง ๆ เพื อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้ 
จ่านวนทักท่องเที ยวต่างชาติที เคยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบรรดาโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที มีมาตรฐานการบริการสูง ๆ 
ต่างได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียหายได้เป็นอย่างมาก โดยข้อมูลของกระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา (2563) ในปี 
2562 ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักท่องเที ยวต่างชาติที เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจ่านวนสูงถึง 39.8 ล้าน
คน ในจ่านวนนี้เป็นนักท่องเที ยวต่างชาติที ได้เดินทางมายังพัทยาจ่านวน 9.8 ล้านคน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลของนักท่องเที ยว
ชาวไทยที ได้เดินทางท่องเที ยวไปยังพัทยามีจ่านวน 5.9 ล้านคน ดังนั้น จึงสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้ว่านักท่องเที ยวชาวต่างชาติ
ในพัทยามีสัดส่วนอยู่ที  62.42% และนักท่องเที ยวชาวไทย มีสัดส่วนอยู่ที  37.58% (UNWTO, 2021) 

บริษัท S Hotels & Resorts ด่าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบที เป็นผู้บริหารจัดการเอง และร่วมท่าสัญญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจอื น ๆ  เป็นที พักที เน้นกลุ่มลูกค้าที เน้นการพักผ่อนในจุดหมายปลายทางที เป็นแหล่งท่องเที ยวทางทะเล              
การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในปี 2563 
รายได้ของบริษัทฯ ลดลงกว่าครึ งเมื อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งยังส่งผลต่อยอดขาดทุนสุทธิที มียอดขาดทุนสูงที สุด ตั้งแต่  
บริษัทฯ ได้ด่าเนินกิจการมา ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวและสามารถท่ารายได้มากขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ ซึ งกว่าจะสามารถกลับมาท่าก่าไรได้อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงปี 2565 เป็นต้นไป                       
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เองก็มีหนี้สินรวมเพิ มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื อเทียบกันระหว่างปี 2563-2564 เนื องจากที ผ่านมาได้มีการ
ลงทุนเพิ มขึ้นในกิจการโรงแรมทั วโลกดังที เห็นได้จากอัตราสินทรัพย์รวมที เพิ มขึ้นเช่นกัน ซึ งจะส่งผลต่อความสามารถในการท่า
ก่าไรของบริษัทฯ ในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจที จะศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที มีผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบกับผลการ
ด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในที มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับ 
ผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และวิเคราะห์ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของธุรกิจ เพื อเสาะหา
โอกาสและแนวทางการท่าธุรกิจใหม่ ๆ ที จะสามารถส่งผลต่อความสามารถในการฟื้นคืนสภาพจากการต่อยอดสินทรัพย์ และ
สมรรถนะของบริษัท S Hotels and Resorts ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื อหาแนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์บริษัท
ในการก่าหนดส่วนประสมทางการตลาดเพื อเพื อรองรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย (Methods)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในเครือโรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย จ านวน 20 คน (ฝ่าย
บริหารบริษัท S Hotels and Resorts, 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในเครือโรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยของบริษัท S Hotels and Resorts 
จ านวน 8 คน เนื่องจากมีด าเนินกิจการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่ผ่านมา ตามบริบทของ
การศึกษา โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้  

1. เป็นผู้บริหารในเครือโรงแรมในรูปแบบ Hotels จ านวน 4 คน 
2. ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยในรูปแบบ Resorts จ านวน 4 คน 
3. ด าเนินกิจการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ท่ีผ่านมา  
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บทน า (Introduction)  
 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที ยวและบริการที รวมถึงธุรกิจโรงแรมต่าง

ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจากมาตรการการจ่ากัดการเดินทางต่าง ๆ เพื อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้ 
จ่านวนทักท่องเที ยวต่างชาติที เคยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบรรดาโรงแรม โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที มีมาตรฐานการบริการสูง ๆ 
ต่างได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียหายได้เป็นอย่างมาก โดยข้อมูลของกระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา (2563) ในปี 
2562 ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักท่องเที ยวต่างชาติที เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจ่านวนสูงถึง 39.8 ล้าน
คน ในจ่านวนนี้เป็นนักท่องเที ยวต่างชาติที ได้เดินทางมายังพัทยาจ่านวน 9.8 ล้านคน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลของนักท่องเที ยว
ชาวไทยที ได้เดินทางท่องเที ยวไปยังพัทยามีจ่านวน 5.9 ล้านคน ดังนั้น จึงสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้ว่านักท่องเที ยวชาวต่างชาติ
ในพัทยามีสัดส่วนอยู่ที  62.42% และนักท่องเที ยวชาวไทย มีสัดส่วนอยู่ที  37.58% (UNWTO, 2021) 

บริษัท S Hotels & Resorts ด่าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบที เป็นผู้บริหารจัดการเอง และร่วมท่าสัญญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจอื น ๆ  เป็นที พักที เน้นกลุ่มลูกค้าที เน้นการพักผ่อนในจุดหมายปลายทางที เป็นแหล่งท่องเที ยวทางทะเล              
การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในปี 2563 
รายได้ของบริษัทฯ ลดลงกว่าครึ งเมื อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งยังส่งผลต่อยอดขาดทุนสุทธิที มียอดขาดทุนสูงที สุด ตั้งแต่  
บริษัทฯ ได้ด่าเนินกิจการมา ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวและสามารถท่ารายได้มากขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหาการขาดทุนอยู่ ซึ งกว่าจะสามารถกลับมาท่าก่าไรได้อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงปี 2565 เป็นต้นไป                       
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เองก็มีหนี้สินรวมเพิ มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื อเทียบกันระหว่างปี 2563-2564 เนื องจากที ผ่านมาได้มีการ
ลงทุนเพิ มขึ้นในกิจการโรงแรมทั วโลกดังที เห็นได้จากอัตราสินทรัพย์รวมที เพิ มขึ้นเช่นกัน ซึ งจะส่งผลต่อความสามารถในการท่า
ก่าไรของบริษัทฯ ในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจที จะศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที มีผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบกับผลการ
ด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในที มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับ 
ผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และวิเคราะห์ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของธุรกิจ เพื อเสาะหา
โอกาสและแนวทางการท่าธุรกิจใหม่ ๆ ที จะสามารถส่งผลต่อความสามารถในการฟื้นคืนสภาพจากการต่อยอดสินทรัพย์ และ
สมรรถนะของบริษัท S Hotels and Resorts ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื อหาแนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์บริษัท
ในการก่าหนดส่วนประสมทางการตลาดเพื อเพื อรองรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย (Methods)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในเครือโรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย จ านวน 20 คน (ฝ่าย
บริหารบริษัท S Hotels and Resorts, 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในเครือโรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยของบริษัท S Hotels and Resorts 
จ านวน 8 คน เนื่องจากมีด าเนินกิจการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่ผ่านมา ตามบริบทของ
การศึกษา โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้  

1. เป็นผู้บริหารในเครือโรงแรมในรูปแบบ Hotels จ านวน 4 คน 
2. ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยในรูปแบบ Resorts จ านวน 4 คน 
3. ด าเนินกิจการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี ท่ีผ่านมา  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาเป็นหลักในการสร้างค าถาม เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth interview) ได้ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจากรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทที่ได้รวบรวมไว้ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์และ สื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปบทความ วารสาร 
ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับผู้บริหารในเครือโรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย 
ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PESTEL, SWOT Analysis, แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) และ TOWS Matrix เพื่อสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของบริษัท S Hotels 
and Resorts ในอนาคต 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลเข้า
ด้วยกัน และท าการสรุปแบบเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion)  

 สถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S Hotels and 
Resorts  

ผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้ทุกองค์กรในภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมต้อง
ปรับตัวเพื่อให้มีความสามารถในการฟื้นคืนสภาพเพื่อให้กิจการสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤต นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในด้านบวกต่อธุรกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงการปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมการของนักท่องเที่ยว รูปแบบในการบริหารงานและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคนี้  และจะเห็นได้
ชัดเจนว่าในด้านปัจจัยภายนอกหลักท่ีมีผลกระทบในด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัทท าให้รายได้มีแนวโน้มลดลงนั้นมา
จากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก มีผลกระทบหลักกับการด าเนินทาง
ธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงเกือบจะ 100%  

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S 
Hotels and Resorts  

1. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยแนวคิด PESTLE Analysis 
โดยพบว่า 1) ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) ถือได้ว่าส่งผลเชิงบวกในช่วงของวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ใน
แง่ของนโยบายจากภาครัฐท่ีสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวของผู้คนในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น เราเที่ยวด้วยกันที่
ภาครัฐสนับสนุนค่าห้องพักส าหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ท าให้บรรยากาศภาคการท่องเที่ยวในบ้านเราดีขึ้นมาบ้าง พอ
ให้ธุรกิจโรงแรมสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ในช่วงของความล าบาก 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากก าลังซื้อ  ที่ลดลงของผู้คน ท าให้มีความต้องการในการ
เดินทางท่องเที่ยวท่ีจ ากัด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ภาวะถดถอยและปัญหาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 
ส่งผลกระทบต่อจ านวนจองโรงแรมในช่วงเวลาวิกฤติ หลายคนเลือกโรงแรมราคาถูกมากกว่าโรงแรมที่หรูหรา  จึงก่อให้เกิด
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สงครามราคาในกลุ่มโรงแรมระดับห้าดาว เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะที่ผ่านมา 3) ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักท่องเที่ยวต่างหันมา
ให้ความส าคัญในแง่ของความสะอาด ในจุดสัมผัส รวมถึงจุดสัมผัสบริการ (Service Touch points) ต่าง ๆ ภายในโรงแรม 
ผู้ประกอบการจึงควรหันมาให้ความส าคัญต่อความสะอาดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
การใช้อุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดที่มากข้ึน 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีได้เข้ามา
แทรกแซง (Disrupt) อุตสาหกรรมโรงแรมมาก่อนแล้ว ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีบทบาทของตัวแทนท่องเที่ยว
ออนไลน์ (Online Travel Agent) รวมถึงมีความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้คือความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากโรงแรมบาง
แห่งล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ปัจจัยด้านเทคโนโลยีนั้นได้ส่งผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมในแง่ของการน าเสนอสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้น 6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เห็นได้จากกระแสการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา เช่น การป่ันจักรยาน วิ่งมาราธอน รวมถึงความนิยมการออกก าลังกาย ซึ่งหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับนโยบายดา้นสาธารณสุขของจุดหมายปลายทางและสุขภาพอนามัยของสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีจะไปใช้บริการมากขึ้น ซึ่งหน่ึงในกิจกรรมที่น่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนับจากนี้ คือ กิจกรรมกลางแจ้ง 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด  และ 7) ปัจจัยด้าน
กฎหมาย (Legal) การบังคับใช้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เช่น การปิดการคมนาคม
ท้ังในและระหว่างประเทศ การปิดเมือง การควบคุมจ านวนคน การระงับธุรกิจช่ัวคราว เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ ภาคการส่งออก ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
การจ้างงานของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในการปรับลดค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น การลดเงินเดือน การพักงาน และการปลด
พนักงาน เป็นต้น ท าให้พนักงานขาดรายได้และเกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) ทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในธุรกิจที่พักแรมและอสังหาริมทรัพย์ปี พ.ศ. 2563 ท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ต้องชะลอการลงทุนออกไป 

2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยแนวคิด SWOT Analysis 
พบว่า 1) จุดแข็ง (Strength) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ที่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร โดยทุกโรงแรมล้วนกระจายตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่
ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต หรือมัลดิฟส์ มีบริการที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพระดับโลก รวมทั้ง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการมีความแข็งแกร่ง ผ่านการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้น
เป็นผู้น าด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ท และพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีท้ังโรงแรมระดับ 3 ดาว และ 4 
ดาว ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ 2) จุดอ่อน (Weakness) โรงแรมในเครือบางแห่งไม่มีคู่มือการบริหารภาวะวิกฤตที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงการขาดสภาพคล่อง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากบริษัท 
S Hotels & Resorts ได้มีการด าเนินธุรกิจในการบริหารจัดการโรงแรมทั้งในรูปแบบที่เป็นผู้บริหารจัดการเอง และร่วมท า
สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ  ซึ่งหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อและยาวนาน อาจท าให้ผู้ประกอบการแบกรับภาวะฝืดเคือง
และปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นไม่ไหว จนอาจต้องออกจากตลาด 3) โอกาส (Opportunity) พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคมจากวิกฤต COVID-19 คือ การให้ความส าคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยในการด าเนินชีวิตมากขึ้น นับเป็นโอกาสของธุรกิจ
ในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) เพื่อกระจายความเสี่ยง (Risk 
Sharing) โดยการลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ (Wellness) และเนื่องจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ท าให้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตและอุตสาหกรรมบริการเพิ่มข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างลูกค้าและ
พนักงานให้น้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือแล้วยังช่วยยกระดับการบริการสู่ยุคดิจิทัลในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน สู่การเป็นอุตสาหกรรมโรงแรม 4.0 (Hotel 4.0) และ 4) อุปสรรค (Threats) ภาวการณ์แข่งขัน    
ที่ค่อนข้างรุนแรงของสงครามราคาจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เป็นเครือโรงแรมไทยและต่างชาติ  และผลจากการสั่งปิด
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สงครามราคาในกลุ่มโรงแรมระดับห้าดาว เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะที่ผ่านมา 3) ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักท่องเที่ยวต่างหันมา
ให้ความส าคัญในแง่ของความสะอาด ในจุดสัมผัส รวมถึงจุดสัมผัสบริการ (Service Touch points) ต่าง ๆ ภายในโรงแรม 
ผู้ประกอบการจึงควรหันมาให้ความส าคัญต่อความสะอาดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
การใช้อุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาดที่มากข้ึน 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีได้เข้ามา
แทรกแซง (Disrupt) อุตสาหกรรมโรงแรมมาก่อนแล้ว ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีบทบาทของตัวแทนท่องเที่ยว
ออนไลน์ (Online Travel Agent) รวมถึงมีความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้คือความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากโรงแรมบาง
แห่งล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ปัจจัยด้านเทคโนโลยีนั้นได้ส่งผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมในแง่ของการน าเสนอสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้น 6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เห็นได้จากกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา เช่น การปั่นจักรยาน วิ่งมาราธอน รวมถึงความนิยมการออกก าลังกาย ซึ่งหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับนโยบายดา้นสาธารณสุขของจุดหมายปลายทางและสุขภาพอนามัยของสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีจะไปใช้บริการมากขึ้น ซึ่งหน่ึงในกิจกรรมที่น่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนับจากนี้ คือ กิจกรรมกลางแจ้ง 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด  และ 7) ปัจจัยด้าน
กฎหมาย (Legal) การบังคับใช้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 เช่น การปิดการคมนาคม
ทั้งในและระหว่างประเทศ การปิดเมือง การควบคุมจ านวนคน การระงับธุรกิจช่ัวคราว เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ ภาคการส่งออก ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
การจ้างงานของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในการปรับลดค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น การลดเงินเดือน การพักงาน และการปลด
พนักงาน เป็นต้น ท าให้พนักงานขาดรายได้และเกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) ทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในธุรกิจที่พักแรมและอสังหาริมทรัพย์ปี พ.ศ. 2563 ท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ต้องชะลอการลงทุนออกไป 

2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยแนวคิด SWOT Analysis 
พบว่า 1) จุดแข็ง (Strength) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ที่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร โดยทุกโรงแรมล้วนกระจายตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่
ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต หรือมัลดิฟส์ มีบริการที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพระดับโลก รวมทั้ง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการมีความแข็งแกร่ง ผ่านการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้น
เป็นผู้น าด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ท และพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีท้ังโรงแรมระดับ 3 ดาว และ 4 
ดาว ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ 2) จุดอ่อน (Weakness) โรงแรมในเครือบางแห่งไม่มีคู่มือการบริหารภาวะวิกฤตที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงการขาดสภาพคล่อง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากบริษัท 
S Hotels & Resorts ได้มีการด าเนินธุรกิจในการบริหารจัดการโรงแรมทั้งในรูปแบบที่เป็นผู้บริหารจัดการเอง และร่วมท า
สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ  ซึ่งหากสถานการณ์ยังยืดเย้ือและยาวนาน อาจท าให้ผู้ประกอบการแบกรับภาวะฝืดเคือง
และปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นไม่ไหว จนอาจต้องออกจากตลาด 3) โอกาส (Opportunity) พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคมจากวิกฤต COVID-19 คือ การให้ความส าคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยในการด าเนินชีวิตมากขึ้น นับเป็นโอกาสของธุรกิจ
ในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) เพื่อกระจายความเสี่ยง (Risk 
Sharing) โดยการลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ (Wellness) และเนื่องจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ท าให้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตและอุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างลูกค้าและ
พนักงานให้น้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือแล้วยังช่วยยกระดับการบริการสู่ยุคดิจิทัลในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน สู่การเป็นอุตสาหกรรมโรงแรม 4.0 (Hotel 4.0) และ 4) อุปสรรค (Threats) ภาวการณ์แข่งขัน    
ที่ค่อนข้างรุนแรงของสงครามราคาจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เป็นเครือโรงแรมไทยและต่างชาติ  และผลจากการสั่งปิด
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สถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เช้ือฯ รวมทั้งออกมาตรการ ปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) ตามมา ท าให้นักท่องเที่ยว           
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศยกเลิกการเดินทางและการจองห้องพัก ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนท่ีหายไป สถานการณ์
ของธุรกิจโรงแรมจึงหดตัวลงในทุกด้าน ทั้งจ านวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก ราคาห้องพัก การจัดประชุม/สัมมนา และจ านวน
นักท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ความสามารถในการฟ้ืนคืนสภาพของธุรกิจ ด้วยแนวคิด TOWS Matrix เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 

 แนวทางเลือกที ่1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO-Strategies) 
จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคจากวิกฤต COVID-19 คือ การให้ความส าคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยมาก

ขึ้น นับเป็นโอกาสของธุรกิจในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กลยุทธ์ เพื่อกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) โดย
การลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ (Wellness) ดังนั้นบริษัทควรใช้จุดแข็งขององค์กรเรื่องจุดเด่นของสถานที่พัก
ทางทะเลแบบเข้าหาธรรมชาติ รวมทั้งจุดเด่นของการสร้างอัตลักษณ์ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้น  

แนวทางเลือกที ่2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategies) 
จากการที่โรงแรมในเครือบางแห่งไม่มีคู่มือการบริหารภาวะวิกฤตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมซึ่งส่งผลกระทบกับการ

จัดการและวิธีการรับมือในปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยวิกฤตการณ์ COVID-19 ท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้น บริษัทจึงควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยก าหนดนโยบาย
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ น าเสนอข้อมูล ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของ
สุขภาพและสุขอนามัยให้แก่ลูกค้า ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุดลง   

แนวทางเลือกที ่3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST-Strategies) 
เนื่องจากการสั่งปิดสถานท่ีที่มีความเสี่ยงในการแพร่เช้ือฯ รวมทั้งออกมาตรการ ปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) 

และสถานการณ์ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง ท าให้การแข่งขันด้าน
ราคาของโรงแรมรุนแรงขึ้น บริษัทควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่มาป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทรัพยากรบุคคล และราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและซ้ ารอยเดิมได้อีก 

แนวทางเลือกที ่4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT-Strategies) 
จากการสั่งปิดสถานท่ีที่มีความเสี่ยงในการแพร่เช้ือฯ รวมทั้งออกมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) ส่งผลให้

บริษัทขาดสภาพคล่อง เนื่องจากโรงแรมในเครือบางแห่งไม่มีคู่มือการบริหารภาวะวิกฤตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้นบริษัท
ควรพยายามบรรเทาปัญหา โดยก าหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับด าเนินงานในปีถัดไป และ
น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่อไป  

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัทนั้นมาจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิดผล

เสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก ขณะที่ผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจคือโครงการสนับสนุนของภาครัฐ 
สอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) ที่พบว่าการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและบริการที่รวมถึงธุรกิจโรงแรมต่างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจากมาตรการการจ ากัดการเดินทางต่าง ๆ 
เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้ จ านวนทักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบรรดาโรงแรม 
โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่มีมาตรฐานการบริการสูง ๆ ต่างได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดการสญูเสยีหายไดเ้ป็นอย่างมาก การล็อก
ดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤต รัฐบาลจ าเป็นต้องออกมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัท อันเป็นผลมาจาก
มาตรการควบคุมการเดนิทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนด้านเทคโนโลยีเป็นผลกระทบเชิงบวกใน
การที่จะพัฒนาช่องการการเข้าถึงลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fangfang และคณะ (2021) ได้น าเสนองานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจกลยุทธ์และยุทธวิธีของโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลา
ที่ยากล าบาก บทบาทของนวัตกรรมในความคิดริเริ่มที่ด าเนินการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้จัดการในการ
เลือกมาตรการรับมือ ผลการวิจัยพบว่า โรงแรมระดับ 5 ดาวในจีนได้มีการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นคืน
สภาพด้วยการปรับการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลาที่ยากล าบาก ขณะที่รูปแบบของความความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของโรงแรมเป็น
ผลมาจากการวางแผนและเลือกกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายภายนอกที่เกิดขึ้น ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย และการให้ความส าคัญต่อการบริการลูกค้า เป็นสิ่งที่ควรพิจารณามากที่สุดในช่วงเวลาที่ท้าทาย 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับแนวทางเลือกแบบเชิงรับ (WO 
Strategies) เป็นแนวทางแก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรคในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด และสามารถฟื้นฟูสภาพของบริษัท S 
Hotels and Resorts ได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Larry และคณะ (2007) ได้ท าการศึกษาเพื่อพิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ของบริษัท และประสิทธิภาพ รวมถึงได้ศึกษาความเช่ือมโยงเหล่านี้ผ่านกรณีศึกษา             
รีสอร์ทบนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยพบว่าองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้  
 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion)  

สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S Hotels and 
Resorts ท าให้ต้องปรับตัวเพื่อให้มีความสามารถในการฟื้นคืนสภาพ เพื่อให้กิจการสามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณท์ี่เป็นวิกฤต 
นอกจากน้ียังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในด้านบวกต่อธุรกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยว รูปแบบในการบริหารงานและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคนี้  

โดยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอก ในมิติปัจจัยด้านการเมืองนั้น ถือได้ว่าส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของ
วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่นเดียวกับมิติ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 อันเป็นผลมาจากก าลังซื้อท่ีลดลง อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมภายนอกในมิติปัจจัยด้านเทคโนโลยีนั้นถือได้ว่าส่งผล
กระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นผลมาจากช่อง
ทางการน าเสนอสินค้าและบริการของโรงแรมไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย สร้างกระแสเงินสดให้ธุรกิจ รวมถึงลด
ต้นทุนการท าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัท อันเป็นผลมาจาก
มาตรการควบคุมการเดนิทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนด้านเทคโนโลยีเป็นผลกระทบเชิงบวกใน
การที่จะพัฒนาช่องการการเข้าถึงลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fangfang และคณะ (2021) ได้น าเสนองานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจกลยุทธ์และยุทธวิธีของโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลา
ที่ยากล าบาก บทบาทของนวัตกรรมในความคิดริเริ่มที่ด าเนินการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้จัดการในการ
เลือกมาตรการรับมือ ผลการวิจัยพบว่า โรงแรมระดับ 5 ดาวในจีนได้มีการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นคืน
สภาพด้วยการปรับการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลาที่ยากล าบาก ขณะที่รูปแบบของความความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของโรงแรมเป็น
ผลมาจากการวางแผนและเลือกกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายภายนอกที่เกิดขึ้น ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย และการให้ความส าคัญต่อการบริการลูกค้า เป็นสิ่งที่ควรพิจารณามากที่สุดในช่วงเวลาที่ท้าทาย 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับแนวทางเลือกแบบเชิงรับ (WO 
Strategies) เป็นแนวทางแก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรคในสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุด และสามารถฟื้นฟูสภาพของบริษัท S 
Hotels and Resorts ได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Larry และคณะ (2007) ได้ท าการศึกษาเพื่อพิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ของบริษัท และประสิทธิภาพ รวมถึงได้ศึกษาความเช่ือมโยงเหล่านี้ผ่านกรณีศึกษา             
รีสอร์ทบนเกาะบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยพบว่าองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) จากการน าข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้  
 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion)  

สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S Hotels and 
Resorts ท าให้ต้องปรับตัวเพื่อให้มีความสามารถในการฟื้นคืนสภาพ เพื่อให้กิจการสามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณท์ี่เป็นวิกฤต 
นอกจากน้ียังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในด้านบวกต่อธุรกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยว รูปแบบในการบริหารงานและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคนี้  

โดยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอก ในมิติปัจจัยด้านการเมืองนั้น ถือได้ว่าส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของ
วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่นเดียวกับมิติ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 อันเป็นผลมาจากก าลังซื้อท่ีลดลง อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมภายนอกในมิติปัจจัยด้านเทคโนโลยีนั้นถือได้ว่าส่งผล
กระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัทในช่วงของวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นผลมาจากช่อง
ทางการน าเสนอสินค้าและบริการของโรงแรมไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย สร้างกระแสเงินสดให้ธุรกิจ รวมถึงลด
ต้นทุนการท าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
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สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ งขึ้น ท่าให้ผู้วิจัยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท่า
วิทยานิพนธ์จนสามารถส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์ที พึงได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นความกตัญญูกตเวทีให้แก่บิดามารดา ตลอดจน
บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที ให้การอบรมสั งสอนและประสิทธิประสาทวิชาให้ผู้วิจัยได้น่ามาพัฒนาการท่างานให้เกิด
ประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื นด้วย สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ งว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที สนใจทั้งในด้าน
การศึกษาและพัฒนาธุรกิจต่อไป 
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แนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ  
Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  

กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

นันท์นภัส ศรีแสงรัตน์1* ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี2  
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและปรับแนวทางการเสนอขายประกันชีวิต ในสถานการณ์ที่ลูกค้า
ไม่สะดวกให้เข้าพบเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับกระบวนการเสนอ
ขาย แบบไม่ต้องพบกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง 
ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร จ านวน 97 คน เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม, การรวบรวมและเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  One Way ANOVA และมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วย LSD ผลการศึกษาพบว่า ระดับแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับความส าคัญ
ได้แก่ การท างานด้วยระบบนี้ท าให้เสี่ยงโรคระบาดน้อยลง รองลงมามีความสะดวกในการน าเสนอขายประกนัชีวิตโดย
สามารถท างานผ่านระบบ Online ได้ กลุ่มตัวอย่างมีอายุและต าแหน่งแตกต่างกันแนวทางการขายประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และในส่วนของเพศและระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยหลังจากที่มีการใช้ระบบนี้ 
พบว่าการเสนอขายโดยการใช้กระดาษและพบหน้ากัน มีจ านวนลดลงตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  การขายประกันชีวิต ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ระบบ Digital Onboarding การซื้อ -ขายอนุมัติ
ประกันแบบไม่ต้องพบกัน 
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Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  

กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

นันท์นภัส ศรีแสงรัตน์1* ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี2  
 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและปรับแนวทางการเสนอขายประกันชีวิต ในสถานการณ์ที่ลูกค้า
ไม่สะดวกให้เข้าพบเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับกระบวนการเสนอ
ขาย แบบไม่ต้องพบกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง 
ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร จ านวน 97 คน เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม, การรวบรวมและเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  One Way ANOVA และมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วย LSD ผลการศึกษาพบว่า ระดับแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับความส าคัญ
ได้แก่ การท างานด้วยระบบนี้ท าให้เสี่ยงโรคระบาดน้อยลง รองลงมามีความสะดวกในการน าเสนอขายประกนัชีวิตโดย
สามารถท างานผ่านระบบ Online ได้ กลุ่มตัวอย่างมีอายุและต าแหน่งแตกต่างกันแนวทางการขายประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และในส่วนของเพศและระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยหลังจากที่มีการใช้ระบบนี้ 
พบว่าการเสนอขายโดยการใช้กระดาษและพบหน้ากัน มีจ านวนลดลงตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  การขายประกันชีวิต ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ระบบ Digital Onboarding การซื้อ -ขายอนุมัติ
ประกันแบบไม่ต้องพบกัน 
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Guidelines for selling life insurance through banking channels in the  
new normal era by Digital Onboarding Application  

(Case Study by Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited) 
 

Nannapat Srisangrat1* Sivarit Sultornsanee2  
 

Abstract 
This research aims to find the reasons and selling guidelines for offering new life insurance products 
in a condition where customers are unable to meet due to the current epidemic by applying Digital 
Non Face to Face system. The sample group is the employees of Allianz Ayudhya Assurance Public  
Company Limited in the position of Business Development Manager Bancassurance and Business 
Development Executive Bancassurance in total 97 persons. The study tool was a questionnaire. 
The statistics used in the data analysis were percentage, standard deviation, t-test values, One Way 
ANOVA values, and pairwise comparison with Least Significant Difference (LSD). The results of the 
study revealed that The level of life insurance sales guidelines through the banking channels in the 
New Normal era with the Digital Onboarding system, buy-sell insurance without meeting was very 
high. Prioritized by importance are: Firstly, Working with this system reduces the risk of disease 
outbreaks. Secondly, it is convenient to offer life insurance sales by using the online system. The 
sample group has different ages and positions, the selling approach for life insurance through the 
banking channel in the New Normal era with the Digital Onboarding system to buy and sell insurance 
without meeting was also different. The case study of Allianz Ayudhya Assurance Public Company 
Limited was significantly different at 0.05 and in terms of gender and educational level were not 
different. After using this system, it was found that the number of offerings by using paper and face-
to-face is decreasing accordingly. 
 
Keywords: Selling life insurance via Banking channels in the new normal era with digital onboarding 
system. Buy-sell Insurance without meeting 
 

บทน า 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19  ในปัจจุบัน ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของคนใน

องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมสังคมทั่วโลก จ าเป็นต้  Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท างานของ
ตัวแทน และ ธนาคารซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคส าหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการท า
ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในช่วงนี้ แต่ยังมีความกังวล ไม่ต้องการให้ผู้ขายเข้าพบเพราะเกรงว่าจะเสี่ยงต่อการติด
เช้ือ จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยต้องปรับรูปแบบการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันภั ยโดยน าเอา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและนายหน้า หรือตัวแทนประกันชีวิต  
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค  New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองการท างานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการดูแลลูกค้าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
         1. เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบไม่ต้องพบลูกค้า
เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิกฤต 
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
          2. เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ วิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อก้าวไปสู่ยุค Digital อย่างสมบูรณ์แบบ 
ลดการใช้งานกระดาษ (Paperless) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ ท าให้ผู้ใช้บริการธนาคารส่วนมาก
ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการที่สาขาธนาคาร และเพื่อเป็นการลดการระบาดการติดเช้ือ COVID-19 เทคโนโลยี Digital 
Onboarding จะเข้ามาช่วยในการเสนอขายประกันชีวิตโดยไม่ต้องพบลูกค้าได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
          3.  เพื่อศึกษาวิธีการน าเสนอขายในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพบเจอลูกค้าได้ แต่ยังสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร และระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้อย่างถูกต้อง สามารถพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ มีความตรงไปตรงมาและแม่นย า แก้ปัญหาการทุจริต 
และสามารถลดการร้องเรียนในอนาคต เปรียบเสมือนได้พบเจอลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่สถานที่ใด ทุกเวลาตามที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายสะดวกตรงกัน 
 
ภาพกรอบแนวคิดของการศึกษา 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค  New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองการท างานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการดูแลลูกค้าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
         1. เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบไม่ต้องพบลูกค้า
เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิกฤต 
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
          2. เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ วิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อก้าวไปสู่ยุค Digital อย่างสมบูรณ์แบบ 
ลดการใช้งานกระดาษ (Paperless) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ ท าให้ผู้ใช้บริการธนาคารส่วนมาก
ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการที่สาขาธนาคาร และเพื่อเป็นการลดการระบาดการติดเช้ือ COVID-19 เทคโนโลยี Digital 
Onboarding จะเข้ามาช่วยในการเสนอขายประกันชีวิตโดยไม่ต้องพบลูกค้าได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
          3.  เพื่อศึกษาวิธีการน าเสนอขายในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพบเจอลูกค้าได้ แต่ยังสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร และระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้อย่างถูกต้อง สามารถพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ มีความตรงไปตรงมาและแม่นย า แก้ปัญหาการทุจริต 
และสามารถลดการร้องเรียนในอนาคต เปรียบเสมือนได้พบเจอลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่สถานที่ใด ทุกเวลาตามที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายสะดวกตรงกัน 
 
ภาพกรอบแนวคิดของการศึกษา 

   
 

วิธีการวิจัย 
 แนวทางการศึกษาระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน ได้มีการเกบ็กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการเกบ็ข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมลู 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานของบริษัท อลิอันซ์  อยุธยา ในต าแหน่ง ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านธนาคาร จ านวน 21 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร จ านวน 76 คน รวม 
จ านวน 97 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน และ เก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของทางบริษัท เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนการใช้งาน 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
เกี่ยวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal 
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 การรวบรวมและเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของทางบริษัทฯ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนการใช้
งานในแต่ละเดือน ของระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภมูิ  (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน 1) ขอ
หนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลยั ถึงพนักงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ในต าแหน่ง ผู้จดัการพฒันาธุรกิจประกัน
ชีวิตผ่านธนาคาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอ
อนุญาตเก็บข้อมลู 2) ผู้วิจยัน าหนังสือจากส านักงานบณัฑิตวิทยาลยัและแบบสอบถามถึงประชากรทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ก าหนดวันส่งแบบสอบถามคืน ภายใน 1 สัปดาห์ 3) การเก็บ
แบบสอบถามคืน แบบสอบถามแต่ละฉบับได้ก าหนดวันรับคืนและผู้วิจัยจะไปขอรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง
และเก็บคืนแบบสอบถามต่อไป 4) น าแบบสอบถามที่ได้รบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห ์
สรุปผล ตามขั้นตอนของการวิจัย ได้แบบสอบถามกลับมา คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของ
ทางบริษัทฯ ซึ่งทางผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์จ านวนการใช้งานในแต่ละเดือน ของระบบ Digital 
Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์  แล้วน าไปกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยด าเนินการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 1) แบบสอบถามตอน
ที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ท าการวิเคราะห์โดยวิธีหาค่าจ านวน และร้อยละ 2) แบบสอบถามตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม
แนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนระดับความคิดเห็นต่อแนวทางการขายประกันชีวิตผ่าน



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1722

   
 
ช่องทางธนาคารในยุค New Normal จ าแนกตามอายุ เพศ  ท าการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance: ANOVA) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทุติยภมู ิ(Secondary Data) โดยน าข้อมูลที่ได้จากจ านวนการซื้อประกัน และค่าเบี้ย
ประกัน โดยแบ่งเป็นการขาย 3 รูปแบบ 1) ใบค าขอแบบกระดาษ (แบบพบกัน)  2)  ใบค าขอเอาประกันภัยที่สมัครผ่าน
แท๊บเล็ต (แบบพบกัน)  3)  ระบบ Digital Onboarding (แบบไม่พบกัน) น ามาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานว่า ระบบ
นีเ้ข้ามาช่วยในสถานการณ์โรคระบาดไดม้ากน้อยเพียงใด  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เพื่อหาแนวทางการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่สะดวกให้เข้าพบ
เนื่องจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขาย 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.2 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.7 มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 78.4 
 โดยการท าผลทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1  ผลการสรุปทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีอายุแตกต่างกัน   
ในการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 23-30 ปี กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 46-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 31-35 ปี กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 46-50 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.042 ซึ่งทั้งคู่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

One Way ANOVA 
และเปรียบเทียบรายคู่

ด้วย LSD 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศแตกต่างกัน   
ในการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.535 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

t-test แบบ 
Independent 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ช่องทางธนาคารในยุค New Normal จ าแนกตามอายุ เพศ  ท าการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance: ANOVA) 

  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบทุติยภมู ิ(Secondary Data) โดยน าข้อมูลที่ได้จากจ านวนการซื้อประกัน และค่าเบี้ย
ประกัน โดยแบ่งเป็นการขาย 3 รูปแบบ 1) ใบค าขอแบบกระดาษ (แบบพบกัน)  2)  ใบค าขอเอาประกันภัยที่สมัครผ่าน
แท๊บเล็ต (แบบพบกัน)  3)  ระบบ Digital Onboarding (แบบไม่พบกัน) น ามาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานว่า ระบบ
นีเ้ข้ามาช่วยในสถานการณ์โรคระบาดไดม้ากน้อยเพียงใด  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เพื่อหาแนวทางการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่สะดวกให้เข้าพบ
เนื่องจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขาย 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.2 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.7 มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 78.4 
 โดยการท าผลทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 1  ผลการสรุปทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีอายุแตกต่างกัน   
ในการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 23-30 ปี กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 46-50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ 31-35 ปี กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 46-50 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.042 ซึ่งทั้งคู่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

One Way ANOVA 
และเปรียบเทียบรายคู่

ด้วย LSD 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพศแตกต่างกัน   
ในการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.535 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

t-test แบบ 
Independent 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

   

   
 

ตารางที่ 1 (ต่อ)   
สมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ในการทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.922 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

t-test แบบ 
Independent 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งแตกต่างกัน ในการ
ทดสอบ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

หมายความว่าแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้อง
พบกัน แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคญัทางสถิต ิ

t-test แบบ 
Independent 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกัน แบบไม่ต้องพบกัน พบว่า การท างานด้วยระบบ Digital 
Onboarding เสี่ยงน้อยลง ปราศจากโรคภัย มีความปลอดภัยในการท าการขายประกันชีวิต และจะไม่ท าให้ยอดขาย
ของลูกค้าลดลง  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุและต าแหน่งแตกต่างกัน  แนวทางการขาย
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่
ต้องพบกัน จะให้ผลแตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีเพศและระดับการศึกษาแตกต่าง จะให้ผลไม่แตกต่างกัน  
 3. การรวบรวมและเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของทางบริษัทฯ ผลการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เริ่มใช้
ระบบนี้ในเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

 
  
   ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ระบบ Digital Onboarding เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ใน
ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในสถานการณ์โรคระบาดได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2564 ที่เริ่ม
ใช้งานระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  มีการใช้งานถึง 10 % คิดเป็นจ านวนลูกค้าที่
เข้าใช้งานระบบทั้งสิ้น 148 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต  จ านวน 15,176,443 บาท ( ในขณะที่จ านวนใบค าขอเอาประกันภัย
ที่ลูกค้าสมัครแบบกระดาษมีจ านวน 18 %  จ านวน 267 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 27,317,597 บาท ใบค าขอเอา
ประกันภัยที่สมัครผ่านแท๊บเล็ตมีจ านวน 72 % จ านวน 1,068 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 109,270,36 บาท ) เดือน
พฤศจิกายน 2564 มีการใช้งานระบบสูงขึ้นถึง 27 % ของจ านวนกรมธรรม์ที่ลูกค้าซื้อทั้งหมด โดยจ านวนลูกค้าที่เข้าใช้งาน
ระบบทั้งสิ้น 409 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 46,230,709 บาท (ในขณะที่จ านวนใบค าขอเอาประกันภัยที่ลูกค้า
สมัคร แบบกระดาษมีจ านวน 15 % จ านวน 227 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 25,683,727 บาท ใบค าขอเอา
ประกันภัย ที่สมัครผ่านแท๊บเล็ตมีจ านวน 58 % จ านวน 878 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 99,310,412 บาท ) ซึ่งถือ
ว่า ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในสถานการณ์โรคระบาดที่
ก าลังเกิดขึ้น โดยสามารถช่วยเหลือเรื่องการเว้นระยะห่าง การรักษาความปลอดภัย และ ยังสามารถซื้อ-ขาย อนุมัติประกัน
แบบไม่ต้องพบกันอีกด้วย   

 
ค าขอบคุณ 

 งานวจิัยนี้ไดร้ับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จึงท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้  และขอขอบคุณ
คณะอาจารย์บุคลากร หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ที่คอยให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานตลอดมา จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 

 

พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 10% 15% 18% 19% 22% 26% 27%

จ านวนลูกค้า
(ราย)

148 324 229 255 357 439 409

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

15,176,443 31,248,069 19,714,310 30,759,963 48,575,240 53,091,962 46,230,709

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 18% 18% 15% 16% 15% 13% 15%

จ านวนลูกค้า
(ราย)

267 389 191 215 243 219 227

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

27,317,597 37,497,683 16,428,592 25,903,127 33,119,482 26,545,981 25,683,727

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 72% 67% 67% 65% 63% 61% 58%

จ านวนลูกค้า
(ราย) 1,068 1,447 853 872 1,022 1,030 878

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

109,270,360 139,574,709 73,381,042 105,231,454 139,101,824 124,561,910 99,310,412
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ตารางที่ 2  ข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

 
  
   ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ระบบ Digital Onboarding เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ใน
ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในสถานการณ์โรคระบาดได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2564 ที่เริ่ม
ใช้งานระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  มีการใช้งานถึง 10 % คิดเป็นจ านวนลูกค้าที่
เข้าใช้งานระบบทั้งสิ้น 148 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต  จ านวน 15,176,443 บาท ( ในขณะที่จ านวนใบค าขอเอาประกันภัย
ที่ลูกค้าสมัครแบบกระดาษมีจ านวน 18 %  จ านวน 267 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 27,317,597 บาท ใบค าขอเอา
ประกันภัยที่สมัครผ่านแท๊บเล็ตมีจ านวน 72 % จ านวน 1,068 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 109,270,36 บาท ) เดือน
พฤศจิกายน 2564 มีการใช้งานระบบสูงขึ้นถึง 27 % ของจ านวนกรมธรรม์ที่ลูกค้าซื้อทั้งหมด โดยจ านวนลูกค้าที่เข้าใช้งาน
ระบบทั้งสิ้น 409 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 46,230,709 บาท (ในขณะที่จ านวนใบค าขอเอาประกันภัยที่ลูกค้า
สมัคร แบบกระดาษมีจ านวน 15 % จ านวน 227 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 25,683,727 บาท ใบค าขอเอา
ประกันภัย ที่สมัครผ่านแท๊บเล็ตมีจ านวน 58 % จ านวน 878 ราย คิดเป็นเบี้ยประกันชีวิต จ านวน 99,310,412 บาท ) ซึ่งถือ
ว่า ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในสถานการณ์โรคระบาดที่
ก าลังเกิดขึ้น โดยสามารถช่วยเหลือเรื่องการเว้นระยะห่าง การรักษาความปลอดภัย และ ยังสามารถซื้อ-ขาย อนุมัติประกัน
แบบไม่ต้องพบกันอีกด้วย   

 
ค าขอบคุณ 

 งานวจิัยนี้ไดร้ับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จึงท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้  และขอขอบคุณ
คณะอาจารย์บุคลากร หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ที่คอยให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานตลอดมา จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 

 

พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 10% 15% 18% 19% 22% 26% 27%

จ านวนลูกค้า
(ราย)

148 324 229 255 357 439 409

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

15,176,443 31,248,069 19,714,310 30,759,963 48,575,240 53,091,962 46,230,709

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 18% 18% 15% 16% 15% 13% 15%

จ านวนลูกค้า
(ราย)

267 389 191 215 243 219 227

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

27,317,597 37,497,683 16,428,592 25,903,127 33,119,482 26,545,981 25,683,727

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน 72% 67% 67% 65% 63% 61% 58%

จ านวนลูกค้า
(ราย) 1,068 1,447 853 872 1,022 1,030 878

จ านวนเบ้ียประกันชีวิต
(บาท)

109,270,360 139,574,709 73,381,042 105,231,454 139,101,824 124,561,910 99,310,412
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การวิเคราะห์การจัดท าและบริหารงบประมาณการลงทุนด้านการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา 
ส านักงานในส่วนงานภูมิภาค ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
วสุธร  เผือกฟัก1*  ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดท าและการบริหารงบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขา ตาม
กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนงานส านักงานใหญ่ และ ส่วนงานภูมิภาค รวมทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน 22 คน และ พนักงาน จ านวน 22 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ให้มุมมองการเกิดปัญหา ดังนี้ 1. ด้านนโยบาย พบว่า มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการแทนส่วนกลาง และชะลอการก่อสร้างสาขาที่เป็นสาขาต าบล 
2. ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของแผนงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร และการ
ประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป 3. ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ผู้รับจ้างที่ขึ้น
ทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย และราคากลางต่ าเกินไป 4. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางไม่เพียงพอ การโยกย้าย
สับเปลี่ยนพนักงาน และพนักงานขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ ผู้ศึกษาจึงเสนอ นโยบายการปรับลดจ านวนสาขา โดยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดท าและการบริหารงบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขา ตาม
กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนงานส านักงานใหญ่ และ ส่วนงานภูมิภาค รวมทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน 22 คน และ พนักงาน จ านวน 22 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ให้มุมมองการเกิดปัญหา ดังนี้ 1. ด้านนโยบาย พบว่า มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการแทนส่วนกลาง และชะลอการก่อสร้างสาขาที่เป็นสาขาต าบล 
2. ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของแผนงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร และการ
ประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป 3. ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ผู้รับจ้างที่ขึ้น
ทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย และราคากลางต่ าเกินไป 4. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางไม่เพียงพอ การโยกย้าย
สับเปลี่ยนพนักงาน และพนักงานขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ ผู้ศึกษาจึงเสนอ นโยบายการปรับลดจ านวนสาขา โดยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
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Analysis of investment budgets preparation and management  
for building construction projects: a case study of the Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives (BAAC) in the regional offices 
 

Wasuthon Puakfak1* Prasit Mahamad2 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to study the process of preparing and managing investment 
budgets for building construction projects of branches banking, according to the approved budget 
framework and to study problems and obstacles, as well as to find solutions of problems and obstacles. 
The data was collected from documents and in-depth interviews with 44 employees who consisted of 22 
executives and 22 employees at headquarters and regional offices. Moreover, the data analyzing was used 
fishbone diagram tool to find the root cause. The results showed that Personnel involved have given their 
views on the problem as follows: 1) In terms of policy, it was found that the policy was changed. By 
decentralizing power to branches to operate instead of central and postpone the construction of a branch  
that was a sub-district branch. 2) In terms of budget aspect, it was found that there was a lack of of the 
work plan in accordance with the potential of the personnel and the budget projection was too high. 
3) In terms of process, it was found that the procurement process has changed according to the 
Government Procurement and Supplies Management Act, B.E. 2560 (2017), insufficient time of operation, 
delayed budget disbursement, There were few contractors registered with the BAAC and the guided price 
was too low. 4) In terms of workforce, it was found that the responsible personnel from the head office 
were insufficient, relocated, inexperience and insufficient knowledge. Thus, the student proposed to 
decrease the number of branches banking by using technology to facilitate customers services for 
enhancing their competitiveness and able to manage the budget in accordance with the current situation 
for the best benefit of organization. 
 
Keywords : Budget, Building Construction 
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บทน า 
 

 ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานของ
องค์กรเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก รวมไปถึงการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประโยชน์และใช้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีส่วนท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบกับ 
ธ.ก.ส. ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน รวมทั้งใช้งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัตงิานท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการด าเนินงานท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ ส่งผลให้ผู้บริหารส่วนงานและผู้บริหารสาขา มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากปีบัญชี 2561 ถึง 2563 พบว่า ตามที่ส่วนงานได้คาดการณ์และวางแผนการเบิกจ่าย
ด้านงบประมาณการลงทุนมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้าดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกบัที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของ ธ.ก.ส. ประจ าปีบญัช ี2561-2563 
    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2561              2,475.00        1,186.00  47.92 
2. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2562              2,068.00          525.27  25.40 
3. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2563              2,596.00          449.63  17.32 

 

ที่มา : (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), 2564) 
 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานด้านงบประมาณการลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายการลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งธนาคารได้เห็นชอบและอนุมัติให้ส่วนงานด าเนินงานตามท่ีส่วนงานได้คาดการณ์และ
วางแผนไว้ พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีดังกล่าว ในปีบัญชี 2561 แผนการลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มี
แผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,475 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริง จ านวน 1,186 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.9 2 ของ
แผนการเบิกจ่าย ปีบัญชี 2562 การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีแผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,068 ล้านบาท แต่ มีการ
เบิกจ่ายจริง จ านวน 525.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40 ของแผนการเบิกจ่าย ปีบัญชี 2563 การลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมีแผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,596 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริง จ านวน 449.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.32 ของแผนการเบิกจ่าย จากผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ส่วนงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้
คาดการณ์และวางแผนไว้ ซึ่งธนาคารต้องส ารองงบประมาณเพื่อการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถน า
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปลงทุนหรือสร้างรายได้ให้ธนาคารได้ ธนาคารต้องสูญเสียโอกาสในการลงทุน และกระทบต่อ
ด้านการให้บริการลูกค้า โดยธนาคารได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ และพัฒนาช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลายผ่านเทคโนโลยีและ
เครือข่ายบริการทางการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการของธนาคาร  ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้ง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการ
จัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณการลงทุน ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานหรือตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งน าผลของการวิจัยที่ได้ไปเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อน ามาก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาวิธีการวางแผนการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วิธีด าเนินการ 
 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และได้น าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย รวมทั้งศึกษาการวางแผนและขั้นตอนในการจัดท างบประมาณของธนาคาร โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการจัดท า
และบริหารงบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และเป็นแผนงานท่ีผูกพัน คือ สาขาท่ีก่อสร้าง
ทดแทนสาขาเดิมที่เป็นสาขาเช่า ตั้งแต่เสนอขออนุมัติการก่อสร้างสาขา การอนุมัติการก่อสร้าง ในปีบัญชี 2561 - 2562 
เนื่องจากเป็นสาขาที่มีระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างตามแผนหลังจากได้รับการอนุมัติการจัดสร้างแล้ว โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการการ
จัดท าและบริหารงบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 สาขา ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ก่อสร้างสาขาและเป็นแผนงานผูกพันจากปีก่อน และ แบบทุติภูมิ (Secondary 
data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และวิธีปฏิบัติของธนาคาร จากเอกสาร รายงานการวิจัย 
รายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ รายงานข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการการจัดท าและบริหาร
งบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย กระบวนการเสนอขอสร้างสาขา กระบวนการพิจารณาอนุมัติ
การก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง นโยบายธนาคาร แนวทางในการจัดท าแผนงานและจัดตั้งงบประมาณและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทน า 
 

 ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานของ
องค์กรเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก รวมไปถึงการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประโยชน์และใช้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีส่วนท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบกับ 
ธ.ก.ส. ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน รวมทั้งใช้งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัตงิานท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการด าเนินงานท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการจัดท างบประมาณ ส่งผลให้ผู้บริหารส่วนงานและผู้บริหารสาขา มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากปีบัญชี 2561 ถึง 2563 พบว่า ตามที่ส่วนงานได้คาดการณ์และวางแผนการเบิกจ่าย
ด้านงบประมาณการลงทุนมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้าดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกบัที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของ ธ.ก.ส. ประจ าปีบญัช ี2561-2563 
    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2561              2,475.00        1,186.00  47.92 
2. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2562              2,068.00          525.27  25.40 
3. การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2563              2,596.00          449.63  17.32 

 

ที่มา : (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), 2564) 
 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานด้านงบประมาณการลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายการลงทุนเก่ียวกับท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งธนาคารได้เห็นชอบและอนุมัติให้ส่วนงานด าเนินงานตามที่ส่วนงานได้คาดการณ์และ
วางแผนไว้ พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีดังกล่าว ในปีบัญชี 2561 แผนการลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มี
แผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,475 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริง จ านวน 1,186 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.9 2 ของ
แผนการเบิกจ่าย ปีบัญชี 2562 การลงทุนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีแผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,068 ล้านบาท แต่ มีการ
เบิกจ่ายจริง จ านวน 525.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.40 ของแผนการเบิกจ่าย ปีบัญชี 2563 การลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมีแผนการเบิกจ่าย จ านวน 2,596 ล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายจริง จ านวน 449.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.32 ของแผนการเบิกจ่าย จากผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ส่วนงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้
คาดการณ์และวางแผนไว้ ซึ่งธนาคารต้องส ารองงบประมาณเพื่อการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถน า
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปลงทุนหรือสร้างรายได้ให้ธนาคารได้ ธนาคารต้องสูญเสียโอกาสในการลงทุน และกระทบต่อ
ด้านการให้บริการลูกค้า โดยธนาคารได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ และพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลายผ่านเทคโนโลยีและ
เครือข่ายบริการทางการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการของธนาคาร  ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้ง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการ
จัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณการลงทุน ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานหรือตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งน าผลของการวิจัยที่ได้ไปเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อน ามาก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาวิธีการวางแผนการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วิธีด าเนินการ 
 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และได้น าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย รวมทั้งศึกษาการวางแผนและขั้นตอนในการจัดท างบประมาณของธนาคาร โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการจัดท า
และบริหารงบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร และเป็นแผนงานท่ีผูกพัน คือ สาขาท่ีก่อสร้าง
ทดแทนสาขาเดิมที่เป็นสาขาเช่า ตั้งแต่เสนอขออนุมัติการก่อสร้างสาขา การอนุมัติการก่อสร้าง ในปีบัญชี 2561 - 2562 
เนื่องจากเป็นสาขาที่มีระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างตามแผนหลังจากได้รับการอนุมัติการจัดสร้างแล้ว โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการการ
จัดท าและบริหารงบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 9 สาขา ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ก่อสร้างสาขาและเป็นแผนงานผูกพันจากปีก่อน และ แบบทุติภูมิ (Secondary 
data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และวิธีปฏิบัติของธนาคาร จากเอกสาร รายงานการวิจัย 
รายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ รายงานข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการการจัดท าและบริหาร
งบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย กระบวนการเสนอขอสร้างสาขา กระบวนการพิจารณาอนุมัติ
การก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง นโยบายธนาคาร แนวทางในการจัดท าแผนงานและจัดตั้งงบประมาณและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าและบริหาร
งบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ในส่วนงานส านักงานใหญ่ และ ส่วนงานภูมิภาค ซึ่งในปีบัญชี 2561 - 2562 ธ.ก.ส. 
ได้อนุมัติการก่อสร้างสาขา รวมทั้งสิ้น 186 สาขา ประกอบด้วย ในปีบัญชี 2561 จ านวน 113 สาขา และในปีบัญชี 2562 จ านวน 
73 สาขา และผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน 428 คน  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาต้องการได้ข้อมูลแบบละเอียดโดยการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล เพื่อน าไปพัฒนางานวิจัย โดยด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหารและ
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 
22 คน และ พนักงาน จ านวน 22 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 สาขา 
 

 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา น าเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) และอาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องมือตามค าแนะน า เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจึงน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม - กันยายน 2564 ส าหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า มีแนวหัวข้อการสัมภาษณ์ เป็น
ค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย ส่วนงานส านักงานใหญ่ ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ฝ่ายอ านวยการ และส านักจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้ศึกษาจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์ (face-to-face interaction) 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีโอกาสเพิ่มเติมในประเด็นในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือต้องการให้ ผู้ให้
สัมภาษณ์ขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการ โดยใช้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ และ ส่วนงาน
ภูมิภาค ได้แก่ ฝ่ายกิจการสาขาภาค ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และสาขา ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง โดยการโทรศัพท์ไป
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มีการเตรียมแนวค าถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่นได้ กระท าได้โดยง่าย 
และมีความต่อเนื่องของค าถาม  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดย การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เมื่อได้ศึกษาจากการค้นคว้า ระเบียบ 
ข้อบังคับ คู่มือ และวิธีปฏิบัติของธนาคาร รายงานการวิจัย รายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ รายงาน
ข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการการจัดท าและบริหารงบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. 
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจ าแนกข้อเท็จจริงท่ีพบ กับการตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษา แล้วจึงตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับตัวแบบ ก่อนน าเสนอในรูปการพรรณนา ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ทั้งนี้ เมื่อผู้ศึกษาพบว่ามีข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  ผู้ศึกษาจะด าเนินการสัมภาษณ์ซ้ าในบาง
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น และท าการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ งหนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เคร่ืองมือแผนผังก้างปลา ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ มาแจกแจงเป็นเหตุและผลท่ีท าให้เป็นปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าและการบริหารงบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและ
น ามาก าหนดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส.  ในส่วนงานส านักงานใหญ่และส่วนงานภูมิภาค พบปัญหา ดังนี ้

ส่วนงาน จ านวน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน 

1. ส านักงานใหญ ่
    1.1 ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 1 ฝ่าย 2 คน 3 คน 1 คน 1 คน 
    1.2 ฝ่ายอ านวยการ 1 ฝ่าย 2 คน 8 คน 1 คน 1 คน 
    1.3 ส านักจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ 1 ส านัก 2 คน 3 คน 1 คน 1 คน 
2. ส่วนงานภูมภิาค 
    2.1 ฝ่ายกิจการสาขาภาค  1 ฝ่าย 1 คน 2 คน 1 คน 1 คน 
    2.2 ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด  9 สนจ. 9 คน 9 คน 9 คน 9 คน 
    2.3 สาขาที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 3 สาขา 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 
    2.4 สาขาทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 สาขา 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 
    2.5 สาขาทีย่ังไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 3 สาขา 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 

รวม  25 คน 34 คน 22 คน 22 คน 
รวมทั้งหมด 59 คน 44 คน 
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ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก่อสร้างสาขา 
ส่วนงานส านักงานใหญ่ ส่วนงานภูมิภาค 

1. ปัญหาด้านนโยบาย 
    นโยบายการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน หากสาขาไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะ เวลา ท่ีก าหนด ท า ให้ส่ งผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณ และ การปรับเปลี่ยนนโยบายชะลอการก่อสร้าง
สาขาต าบล ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม
ของธนาคาร ท่ีได้ตั้ ง งบประมาณไว้ก่อนหน้า น้ีแล้ว  เป็น
งบประมาณท่ีไม่สามารถน าไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรได ้

1. ปัญหาด้านนโยบาย 
    นโยบายการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน พบว่า พนักงานในส่วนงานภูมิภาคยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงาน และนโยบายการชะลอ
การก่อสร้างสาขาต าบล ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเกษตรกรในช่วง
รองรับนโยบายจากรัฐบาล จ าเป็นต้องขยายพื้นท่ีสาขาเพื่อรองรับ
ลูกค้าในบางพื้นท่ี 

2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ 
    ส่วนกลางจัดล าดับความส าคัญก่อน/หลัง ของแผนงานไม่
สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานท่ีจะสามารถด าเนินงานได้
ตามแผนงาน มีการประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป และ
ส่วนงานภูมิภาคไม่สามารถด าเ นินการก่อสร้างตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ได้ เพราะมีการโยกย้ายสับเปล่ียนพนักงาน
ระหว่างปีบัญชีและพนักงานท่ีมาด ารงต าแหน่งแทนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ท าให้ส่วนงานด าเนินงาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ ส่งผลให้ธนาคารสูญเสียโอกาสใน
การลงทุน ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ  
    1) กระบวนการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า โดยกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงขั้นตอนมีความซับซ้อน 
    2) มีผู้รับจ้างน้อยราย เนื่องจากต้องขึ้นทะเบียนกับธนาคารก่อน 
    3) ราคากลางท่ีต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับเหมาไม่สนใจเข้าร่วมประมูล
งาน 
 

3. ปัญหาด้านกระบวนการในการจัดการงบประมาณการ
ลงทุนก่อสร้างสาขาของธนาคาร 
    กระบวนการหรือขั้นตอนการก่อสร้างยังไม่ชัดเจน ท าให้การ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีบางโครงการขอ
อนุมัติงบประมาณนอกแผนงาน จึงส่งผลกระทบต่อโครงการใน
แผนได้รับงบประมาณล่าช้า 
 

3. ปัญหาด้านกระบวนการในการจัดการงบประมาณการลงทุน
ก่อสร้างสาขาของธนาคาร 
    1) กระบวนการขอเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า 
    2) ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีได้ 
    3) ไม่สามารถหาผู้รับจ้างออกแบบการก่อสร้างได้ตามแบบ
มาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได ้และ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ เน่ืองจากการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างท่ีต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สนใจเข้า
ร่วมประมูลงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด  

4. ปัญหาด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรของส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอ ในกรณี
ท่ีมีการก่อสร้างสาขาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง 
ส่วนกลางอาจไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปควบคุมงานก่อสร้าง
ของธนาคารได้  

4. ปัญหาด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรในส่วนงานภูมิภาค ไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะ
ความรู้ทางสายอาชีพงานก่อสร้างอาคารส านักงาน ท้ังในการดูแบบ 
ตรวจแบบงานปรับปรุงฯ หรืองานก่อสร้าง การตรวจรับงานโดย
คณะกรรมการตรวจรับของส่วนงานภูมิภาค ขาดความรู้ด้านวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้าง  ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง จึงท าให้ทุกขั้นตอนก่อนการอนุมัติต้องขอความร่วมมือไปยัง 
ส่วนงานส านักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน ประกอบ
กับบุคลากรของส่วนงานท่ีรับผิดชอบในส่วนงานส านักงานใหญ่มีไม่
เพียงพอ จึงท าให้งานปรับปรุงฯ/ก่อสร้าง มีความล่าช้า ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงบประมาณท่ีได้ก าหนดไว้ 

5. ปัญหาด้านประโยชน์การให้บริการลูกค้า  
1)    1) ในอุตสาหกรรมธนาคาร มีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้าท าให้หลายธนาคารมีรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ธนาคารจึงต้องมีการปรับตัว 
เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการ
ของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   2) การปรับลดรูปแบบอาคารส านักงานและชะลอการก่อสร้าง
อาคารส านักงานท่ีเป็นสาขาต าบล เป็นการลดความจ าเป็นของ
สาขา เพื่อน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

5. ปัญหาด้านประโยชน์การให้บริการลูกค้า  
    1) ประโยชน์ของการมีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง สาขา
สามารถบ ริหารจั ดกา รอ าคารส า นั ก ง าน ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจในการเข้ามาติดต่อธนาคาร ซ่ึงหากเป็นอาคารเช่าอาจจะมี
ข้อก าหนดท่ีผู้เช่าก าหนดไว้ในสัญญา 
    2) ประโยชน์ของการมีอาคารส านักงานเช่า สามารถเลือกท าเล
ท่ีตั้งในการให้บริการลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง หากเป็นอาคารเช่าลูกค้า
สะดวกเดินทางมาติดต่อธนาคาร แต่ติดปัญหาในเรื่องของท่ีจอดรถ 
พื้นท่ีอาคารคับแคบ 
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ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก่อสร้างสาขา 
ส่วนงานส านักงานใหญ่ ส่วนงานภูมิภาค 

1. ปัญหาด้านนโยบาย 
    นโยบายการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน หากสาขาไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะ เวลา ท่ีก าหนด ท า ให้ ส่ งผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณ และ การปรับเปลี่ยนนโยบายชะลอการก่อสร้าง
สาขาต าบล ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม
ของธนาคาร ท่ีได้ตั้ ง งบประมาณไว้ก่อนหน้า น้ีแล้ว  เป็น
งบประมาณท่ีไม่สามารถน าไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรได ้

1. ปัญหาด้านนโยบาย 
    นโยบายการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน พบว่า พนักงานในส่วนงานภูมิภาคยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงาน และนโยบายการชะลอ
การก่อสร้างสาขาต าบล ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเกษตรกรในช่วง
รองรับนโยบายจากรัฐบาล จ าเป็นต้องขยายพื้นท่ีสาขาเพื่อรองรับ
ลูกค้าในบางพื้นท่ี 

2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ 
    ส่วนกลางจัดล าดับความส าคัญก่อน/หลัง ของแผนงานไม่
สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานท่ีจะสามารถด าเนินงานได้
ตามแผนงาน มีการประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป และ
ส่วนงานภูมิภาคไม่สามารถด าเ นินการก่อสร้างตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ได้ เพราะมีการโยกย้ายสับเปล่ียนพนักงาน
ระหว่างปีบัญชีและพนักงานท่ีมาด ารงต าแหน่งแทนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ท าให้ส่วนงานด าเนินงาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ ส่งผลให้ธนาคารสูญเสียโอกาสใน
การลงทุน ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ  
    1) กระบวนการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า โดยกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซ่ึงขั้นตอนมีความซับซ้อน 
    2) มีผู้รับจ้างน้อยราย เนื่องจากต้องขึ้นทะเบียนกับธนาคารก่อน 
    3) ราคากลางท่ีต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับเหมาไม่สนใจเข้าร่วมประมูล
งาน 
 

3. ปัญหาด้านกระบวนการในการจัดการงบประมาณการ
ลงทุนก่อสร้างสาขาของธนาคาร 
    กระบวนการหรือข้ันตอนการก่อสร้างยังไม่ชัดเจน ท าให้การ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีบางโครงการขอ
อนุมัติงบประมาณนอกแผนงาน จึงส่งผลกระทบต่อโครงการใน
แผนได้รับงบประมาณล่าช้า 
 

3. ปัญหาด้านกระบวนการในการจัดการงบประมาณการลงทุน
ก่อสร้างสาขาของธนาคาร 
    1) กระบวนการขอเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า 
    2) ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีได้ 
    3) ไม่สามารถหาผู้รับจ้างออกแบบการก่อสร้างได้ตามแบบ
มาตรฐานท่ีธนาคารก าหนด จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได ้และ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ เน่ืองจากการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างท่ีต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สนใจเข้า
ร่วมประมูลงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด  

4. ปัญหาด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรของส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอ ในกรณี
ท่ีมีการก่อสร้างสาขาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง 
ส่วนกลางอาจไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปควบคุมงานก่อสร้าง
ของธนาคารได้  

4. ปัญหาด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรในส่วนงานภูมิภาค ไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะ
ความรู้ทางสายอาชีพงานก่อสร้างอาคารส านักงาน ท้ังในการดูแบบ 
ตรวจแบบงานปรับปรุงฯ หรืองานก่อสร้าง การตรวจรับงานโดย
คณะกรรมการตรวจรับของส่วนงานภูมิภาค ขาดความรู้ด้านวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้าง  ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง จึงท าให้ทุกขั้นตอนก่อนการอนุมัติต้องขอความร่วมมือไปยัง 
ส่วนงานส านักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน ประกอบ
กับบุคลากรของส่วนงานท่ีรับผิดชอบในส่วนงานส านักงานใหญ่มีไม่
เพียงพอ จึงท าให้งานปรับปรุงฯ/ก่อสร้าง มีความล่าช้า ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงบประมาณท่ีได้ก าหนดไว้ 

5. ปัญหาด้านประโยชน์การให้บริการลูกค้า  
1)    1) ในอุตสาหกรรมธนาคาร มีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้าท าให้หลายธนาคารมีรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการท่ีเพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ธนาคารจึงต้องมีการปรับตัว 
เพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการ
ของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   2) การปรับลดรูปแบบอาคารส านักงานและชะลอการก่อสร้าง
อาคารส านักงานท่ีเป็นสาขาต าบล เป็นการลดความจ าเป็นของ
สาขา เพื่อน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

5. ปัญหาด้านประโยชน์การให้บริการลูกค้า  
    1) ประโยชน์ของการมีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง สาขา
สามารถบริ ห าร จั ดกา รอ าคารส า นั ก ง าน ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจในการเข้ามาติดต่อธนาคาร ซ่ึงหากเป็นอาคารเช่าอาจจะมี
ขอ้ก าหนดท่ีผู้เช่าก าหนดไว้ในสัญญา 
    2) ประโยชน์ของการมีอาคารส านักงานเช่า สามารถเลือกท าเล
ท่ีตั้งในการให้บริการลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง หากเป็นอาคารเช่าลูกค้า
สะดวกเดินทางมาติดต่อธนาคาร แต่ติดปัญหาในเรื่องของท่ีจอดรถ 
พื้นท่ีอาคารคับแคบ 

 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยการน าแผนผังก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อช่วยท าให้
หาสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริง 
 

 
 จากข้อมูลสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของกระบวนการการ
จัดท าและบริหารงบประมาณการลงทุนในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเอกสาร การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าและบริหารงบประมาณในการก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. ในส่วนงานส านักงานใหญ่ 
และ ส่วนงานภูมิภาค ท าให้ได้ แนวทางการแกไ้ขปัญหาด้านนโยบาย คือ การปรับลดจ านวนสาขาหรือปรับขนาดสาขาให้เล็กลง 
และลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทาง
การเงินแก่ลูกค้า เน้นการบริหารจัดการแบบเครือข่าย (Networking) ประกอบกับปัจจุบันธนาคารได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านดิจิตอลที่ตอบสนองต่อลูกค้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบาย National E-payment 
โดยมีการจัดท าแผนสนับสนุนการให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ได้แก่ บริการรับโอนเงิน (ช าระค่าสินค้าและบริการ) 
พร้อมเพย์ ผ่าน QR Code ธ.ก.ส. A-Mobile การท าธุรการโอนเงิน บริหารจัดการสลากออมทรัพย์ โอนเงินแบบไม่มีบัญชี 
บริการเติมเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากแบบไม่มีสมุดบัญชี (A-Saving) รองรับการ
ใช้ A-Mobile เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินที่ทันสมัย ลดข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่การใช้บริการ 
สามารถใช้บริการได้ทุกท่ีทุกเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาท าธุรกรรมที่สาขา และ Application 
ธ.ก.ส. A-Mobile ยังสามารถให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ราคาสินค้าเกษตร ที่ปรึกษาสินเช่ือ การตรวจสลากออมทรัพย์ 
นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการลดการใช้เงินสด (Cashless Society) ใน
ขณะเดียวกันต้องพัฒนาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดการท าธุรกรรมผ่าน
สาขา แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ จะท าให้ธนาคารมีการปรับตัวเพื่อให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการ
ของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ในเรื่องบุคลากร
ของส่วนกลางที่ไม่เพียงพอ การโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานระหว่างปีบัญชี พนักงานขาดความรู้ และด้านงบประมาณ สามารถ
บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบปัญหา ดังน้ี 
 1. ปัญหาด้านนโยบาย พบว่า มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการก่อสร้างอาคารส านักงานสาขา จากการท่ีธนาคารมี
นโยบายซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารส านักงานสาขา เพื่อทดแทนอาคารส านักงานสาขาที่เป็นอาคารเช่าทั้งหมด โดยการ
กระจายอ านาจให้ส่วนงานภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการแทนส่วนกลาง และชะลอการก่อสร้างอาคารส านักงานสาขาต าบล ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมของธนาคารที่ได้ต้ังงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และนโยบายการกระจาย
อ านาจให้สาขาด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเอง จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานในส่วนงานภูมิภาคยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงาน ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวแสงเทียน จิตรโชติ 
(2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับสถานศึกษา ขยายโอกาส ในเขตอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณฯ มากที่สุด คือ การบริหารงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของทางโรงเรียนที่ท าไว้ในแต่ละปีงบประมาณ รองลงมา คือ การปฏิบัติงานท่ีไม่ทันก าหนดเวลา การ
มอบหมายงานให้บุคลากรไม่ตรงกับความถนัดและภาระงานกับขอบเขตเวลาไม่สมดุล การสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรใน
องค์กร ผู้บริหารแต่ละท่านมีหลักการบริหารที่แตกต่างกันและนโยบายบางด้านในการบริหารงบประมาณไม่ชัดเจน 

ขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ 

การปรับเปลี่ยนนโยบาย 

ขาดการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของ
แผนงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร 

การโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงาน 

บุคลากรของส่วนกลางไม่เพียงพอ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
จัด ื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. 256  

การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

ราคากลางต่ าเกินไป 

การประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ 
   ธนาคารมีน้อยราย 

กรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ 

 

ด้านนโยบาย ด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ 
ด้านกระบวนการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการจดัท างบประมาณและ 
การบริหารงบประมาณ 

การลงทุนก่อสรา้ง 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1732

 2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ พบว่า ส่วนกลางจัดล าดับความส าคัญก่อน/หลงัของแผนงานไม่สอดคลอ้งกบั
ศักยภาพของพนักงานท่ีจะสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน มีการประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป และส่วนงานภูมิภาค
ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  ส่งผลให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการลงทุน ผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนัญฎา สินช่ืน (2559 : 51) ได้กล่าวไว้ว่า ในการจัดท างบประมาณให้ได้ผลดีแก่องค์กรในแง่ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลก าไรต่อองค์กรมากที่สุดย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นผู้จัดท า
งบประมาณ และเป็นผู้ปฏิบัติงบประมาณนั้น ๆ โดยตรง ถ้าหน่วยงานจัดท างบประมาณที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงมาก จะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของส่วนงานเจ้าของงบประมาณ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดได้ 
หรือถ้างบประมาณที่ได้รับนั้น น้อยเกินไปก็ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานได้ 
 3. ปัญหาด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างยังไม่ชัดเจน คู่มือปฏิบัติงานอยู่
ระหว่างการทบทวนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย
และราคากลางที่ต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สนใจเข้าร่วมประมูลงาน ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างมี
จ านวนจ ากัด คือ หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีบัญชี (1 เมษายน – 
31 มีนาคม) และขาดการควบคุมติดตามงานให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี เพราะพนักงานจากส่วนกลาง มีจ านวนจ ากัด 
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ น.ส.จิรัฏฐิกา ภานุกรกุล (2563) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฯ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้าน
กระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดแผนและงบประมาณ พบว่า ระยะเวลาในการจัดท าแผนและงบประมาณมีจ ากัด และปัญหา
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน ส่งผลให้การจัดท าโครงการบางครั้งขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้
ได้มาซึ่งแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ 3. ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าในการพัฒนาการบริหารงบประมาณและการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  
 4. ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอ ในกรณีที่มีการก่อสร้างสาขา
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง ส่วนกลางอาจไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปควบคุมงานก่อสร้างของธนาคารได้ และ
บุคลากรในส่วนงานภูมิภาค ไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะความรู้ทางสายอาชีพงานก่อสร้างอาคารส านักงาน และความรู้ด้าน
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง จึงท าให้ทุกขั้นตอนก่อนการอนุมัติต้องขอความร่วมมือไปยังส่วนงานส านักงานใหญ่เพื่ อ
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานระหว่างปีบัญชีและพนักงานผู้ที่รับผิดชอบมารับ
มอบหมายงานต่อยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ท า
ให้ส่วนงานด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุจิตรา ศรีลาฤทธิ์ ที่
ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าค าของบประมาณฝ่ายบริหารของส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านระบบงบประมาณ ผู้จัดท างบประมาณไม่เข้าใจ
ระบบงบประมาณอย่างแท้จริง ไม่ทราบปัญหาและความเป็นมาของบทบาทและภารกิจของหน่วยงานโดยรวม ปัญหาทางด้าน
กฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากเป็นกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังที่ใช้มานาน 2) ปัญหาด้านองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีการ
จัดท าค าของบประมาณของตนเองโดยไม่มีการพิจารณากลั่นกรองความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้ก าหนด ปัญหา
ความซ้ าซ้อนของงานและโครงการ 3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของบุคลากรซึ่งขาดความเช่ียวชาญการวิเคราะห์ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าค าของบประมาณ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. พบว่า มีสาเหตุมาจาก ในปีบัญชี 2559 – 2560 ธนาคารมีนโยบายซื้อท่ีดินและ
ก่อสร้างอาคารส านักงานสาขา เพื่อทดแทนอาคารส านักงานสาขาที่เป็นอาคารเช่าท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 
เป็นส่วนงานที่มีผลก าไรในปีบัญชีที่ผ่านมาหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจของธนาคาร โดยให้ ฝ่าย
กิจการสาขาภาคที่ก ากับดูแล จัดเรียงล าดับความจ าเป็นในการก่อสร้างสาขา เพื่อให้ส่วนกลางใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินและ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน และเมื่อคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณแล้ว ให้ส่วนงานภูมิภาค
ด าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อด าเนินการก่อสร้างสาขา ส าหรับสาขาที่ได้จัดหาที่ดินพร้อมรับโอนที่ดินเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานสาขาใหม่ โดยฝ่ายอ านวยการจากส่วนกลางจะด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
ส านักงานสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันมีการทดแทนสาขาเป็นจ านวนมาก ในกรณีที่มีการก่อสร้างสาขา
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง ส่วนกลางไม่สามารถด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างได้ครบทั้งหมด เนื่องจากพนักงาน
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 2. ปัญหาด้านการเงินหรืองบประมาณ พบว่า ส่วนกลางจัดล าดับความส าคัญก่อน/หลงัของแผนงานไม่สอดคลอ้งกบั
ศักยภาพของพนักงานท่ีจะสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน มีการประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป และส่วนงานภูมิภาค
ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  ส่งผลให้ธนาคารสูญเสียโอกาสในการลงทุน ผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนัญฎา สินช่ืน (2559 : 51) ได้กล่าวไว้ว่า ในการจัดท างบประมาณให้ได้ผลดีแก่องค์กรในแง่ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลก าไรต่อองค์กรมากที่สุดย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นผู้จัดท า
งบประมาณ และเป็นผู้ปฏิบัติงบประมาณนั้น ๆ โดยตรง ถ้าหน่วยงานจัดท างบประมาณที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงมาก จะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของส่วนงานเจ้าของงบประมาณ ที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดได้ 
หรือถ้างบประมาณที่ได้รับนั้น น้อยเกินไปก็ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานได้ 
 3. ปัญหาด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างยังไม่ชัดเจน คู่มือปฏิบัติงานอยู่
ระหว่างการทบทวนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย
และราคากลางที่ต่ าเกินไป ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สนใจเข้าร่วมประมูลงาน ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างมี
จ านวนจ ากัด คือ หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีบัญชี (1 เมษายน – 
31 มีนาคม) และขาดการควบคุมติดตามงานให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี เพราะพนักงานจากส่วนกลาง มีจ านวนจ ากัด 
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ น.ส.จิรัฏฐิกา ภานุกรกุล (2563) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฯ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้าน
กระบวนการจัดท าแผนและงบประมาณ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดแผนและงบประมาณ พบว่า ระยะเวลาในการจัดท าแผนและงบประมาณมีจ ากัด และปัญหา
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน ส่งผลให้การจัดท าโครงการบางครั้งขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้
ได้มาซึ่งแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ 3. ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าในการพัฒนาการบริหารงบประมาณและการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  
 4. ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอ ในกรณีที่มีการก่อสร้างสาขา
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง ส่วนกลางอาจไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปควบคุมงานก่อสร้างของธนาคารได้ และ
บุคลากรในส่วนงานภูมิภาค ไม่มีความเชี่ยวชาญและทักษะความรู้ทางสายอาชีพงานก่อสร้างอาคารส านักงาน และความรู้ด้าน
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง จึงท าให้ทุกขั้นตอนก่อนการอนุมัติต้องขอความร่วมมือไปยังส่วนงานส านักงานใหญ่เพื่ อ
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานระหว่างปีบัญชีและพนักงานผู้ที่รับผิดชอบมารับ
มอบหมายงานต่อยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ท า
ให้ส่วนงานด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุจิตรา ศรีลาฤทธิ์ ที่
ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าค าของบประมาณฝ่ายบริหารของส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านระบบงบประมาณ ผู้จัดท างบประมาณไม่เข้าใจ
ระบบงบประมาณอย่างแท้จริง ไม่ทราบปัญหาและความเป็นมาของบทบาทและภารกิจของหน่วยงานโดยรวม ปัญหาทางด้าน
กฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากเป็นกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังที่ใช้มานาน 2) ปัญหาด้านองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีการ
จัดท าค าของบประมาณของตนเองโดยไม่มีการพิจารณากลั่นกรองความสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้ก าหนด ปัญหา
ความซ้ าซ้อนของงานและโครงการ 3) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของบุคลากรซึ่งขาดความเช่ียวชาญการวิเคราะห์ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าค าของบประมาณ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขาของ ธ.ก.ส. พบว่า มีสาเหตุมาจาก ในปีบัญชี 2559 – 2560 ธนาคารมีนโยบายซื้อท่ีดินและ
ก่อสร้างอาคารส านักงานสาขา เพื่อทดแทนอาคารส านักงานสาขาที่เป็นอาคารเช่าท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 
เป็นส่วนงานที่มีผลก าไรในปีบัญชีที่ผ่านมาหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจของธนาคาร โดยให้ ฝ่าย
กิจการสาขาภาคที่ก ากับดูแล จัดเรียงล าดับความจ าเป็นในการก่อสร้างสาขา เพื่อให้ส่วนกลางใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินและ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน และเมื่อคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณแล้ว ให้ส่วนงานภูมิภาค
ด าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อด าเนินการก่อสร้างสาขา ส าหรับสาขาที่ได้จัดหาที่ดินพร้อมรับโอนที่ดินเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานสาขาใหม่ โดยฝ่ายอ านวยการจากส่วนกลางจะด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
ส านักงานสาขา ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันมีการทดแทนสาขาเป็นจ านวนมาก ในกรณีที่มีการก่อสร้างสาขา
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง ส่วนกลางไม่สามารถด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างได้ครบทั้งหมด เน่ืองจากพนักงาน

ส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดจึงไม่สามารถดูแลสาขาได้ทั่วถึง ประกอบกับมีประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้การจัดท าแผนงานและงบประมาณปีบัญชีของธนาคาร มีความเคร่งครัดทั้ง
การตั้งและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ธนาคารจึงได้มีนโยบายการกระจายอ านาจให้ส่วนงานภูมิภาค
ด าเนินการ พร้อมท้ังจัดประชุมสื่อสารนโยบายการก่อสรา้งและปรบัปรุงตกแตง่อาคาร เพื่อให้ผู้บริหารระดับภูมิภาคได้รับทราบ
ถึงนโยบายในการมอบหมายงานและมอบอ านาจให้พนักงานท าการแทนผู้จัดการ ในงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารส านักงาน 
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่ความส าเร็จได้ อีกท้ัง ธนาคารได้จัดอบรมหลักสูตร “งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารส านักงาน” ให้กับ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุให้กับส่วนงาน
ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
ของธนาคารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ส่วนงานภูมิภาค พบว่า มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งภายในองค์กร 
พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการก่อสร้างและได้รับการอบรมมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนต าแหน่ง พนักงานที่มาด ารง
ต าแหน่งแทนไม่ได้รับการอบรม อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานการก่อสร้างอาคาร 
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างมีจ านวนจ ากัด คือ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปีบัญชี (1 เมษายน – 31 มีนาคม) จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างสาขาและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
หรืองบประมาณที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ธนาคารควรให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
บริการทางการเงินแก่ลูกค้า เน้นการบริหารจัดการแบบเครือข่าย (Networking) ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาพนักงานให้เป็นที่
ปรึกษาแก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีทดแทนการท าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และขยายส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุด การจัดท านโยบายควรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา มีการสื่อสาร
ให้พนักงานเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและขีดความสามารถของ
พนักงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการดูแล
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ สามารถประสบความส าเร็จและลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตรวจตรา และแก้ไขเนื้อหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ด้วยตนเองในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ และ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงานในส่วนงานภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการจัดท าและบริหารงบประมาณ ที่
เสียสละเวลาอันมีค่าและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ รวมถึงให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
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วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา 

พรพิมล ลาภสมบูรณ์ศิริ1   นงนภัส แก้วพลอย2  
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีปัญหามาจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสาขาและสง่ผลต่อไปยังภาพรวมของ
สำนักงานจังหวัด และภาพรวมของธนาคารได้ จึงมีความจำเปน็ต้องการลดอตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา 

จากการศึกษากลุม่ตัวอย่างคือ ลกูค้าเงินกู้รายใหญ่ของเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอัมพวา จำนวน 30 ราย จากจำนวนลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 32 ราย และการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาสมัภาษณ์ คือ
พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกระบวนการให้สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 คน ซึ่งสามารถเลือกการแกป้ัญหาได้ 2 แนวทางคือ 
แนวทางที่ 1 เพิ่มรายได้ โดยกำหนดเป้าหมายที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินกู้รวมเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปทั้งจากลูกค้ารายเดิม และ
การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมศีักยภาพในการชำระหนี้ ความเสี่ยงต่ำ และมีหลักประกันท่ีมั่นคง ซึ่ง
นอกจากธนาคารจะไดม้ีรายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินให้กู้แล้ว ยังมรีายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมากข้ึนด้วย เนื่องจากลูกค้ามี
วงเงินกู้สูง มีการจำนองที่ดิน และมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและแนวทางที่ 2 ลดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดเป้าหมาย
ที่การประชาสัมพันธ์เงินฝากต้นทนุต่ำให้กับลูกค้าทุกราย โดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าเงินกู้ จะกำหนดใหเ้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทวีโชคกับธนาคาร และให้นำเงินรายได้จากการดำเนินกิจการผ่านบญัชี ธ.ก.ส.  

 
คำสำคัญ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ดอกเบีย้เงินกู้ , ค่าธรรมเนียม , อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได ้
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2 ดร.,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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Analysis of problems and ways to reduce the cost-income ratio 
of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Amphawa Branch 

Phornphimon Lapsomboonsiri1 Nongnapat Kaewploy2 

Abstract 

 This independent study The problem arises from the expense-to-income ratio of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives Amphawa Branch. have an upward trend Affects the 
performance of the branch and affects the overall picture of the provincial office and an overview of the 
bank Therefore, it is necessary to reduce the cost-to-income ratio of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives Amphawa Branch. 
 From the study, the sample group was Major loan customers of 34 farmers of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives, Amphawa Branch, and a study of selected samples for 
interviews. There are 5 employees involved in the credit lending process for large customers, who can 
choose to solve problems in 2 ways: Method 1, increase revenue by targeting large customers with a total 
loan limit of 3 million baht or more, both from customers original and seeking new customers because it 
is a group of potential customers in repayment low risk and have stable collateral In addition to the bank 
will have income from the interest on the loan. It also earns more fees and services. because the 
customer has a high credit limit have land mortgage and having financial transactions with banks and the 
second approach is to reduce costs by targeting low-cost public relations for all customers. especially 
those who are loan customers will be required to open a Taweechoke savings account with the bank and 
to bring income from business operations through the BAAC account  
Keywords : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, loan interest, fees, expense-income ratio 
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บทนำ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา ได้ให้บริการทางด้านเงินและสินเชื่ออย่างครบวงจร โดย

รายได้หลักของธนาคารมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ส่วนค่าใช้จ่ายหลักที่นำมา
คำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ มาจากเงินเดือนพนักงานและอื่นๆ ซึ่งธนาคารต้องบริหารอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดใ้ห้
มีสัดส่วนท่ีต่ำเพื่อทำให้มีผลกำไรสุทธิ แต่จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชี คือปีบัญชี 2561 – 2563 พบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งตัวแปรสำคัญที่มีผลต่ออัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้และเป็นรายได้หลักของธนาคารคือดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือซึ่งในปีบัญชี 2563 ลดลงถึง10.10% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2562 มีผลให้รายได้หลักของสาขาลดลง ทำให้สาขาจำเป็นต้องหาวิธีการเพิ่มรายได้ ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าและการสุ่มตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมียอดเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท จำนวน 30 ราย จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด 32 
ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาสัมภาษณ์ คือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการให้สินเชื่อ
ลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 คน พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้โดยโดยการเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือให้กับลูกค้าซึ่งจะทำให้รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และแนวทางบริหารคุณภาพหนี้ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดป้องกันดอกเบี้ยค้างชำระ
ให้ไม่เกิน 15 เดือนซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูงขึ้นให้
สามารถลดลงได้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถาม  

(1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง แล้วกำหนดกรอบแนวความคดิ 
(2)  สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(3)  สร้างแบบสมัภาษณ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
(4)  นำร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
(5)  แก้ไขร่างแบบสอบถามใหเ้หมาะสมต่อเนื้อหา 
(6)  นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกลุม่ตัวอย่างตามที่กำหนดไว ้

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์จัดทำเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ กระบวนการให้สินเช่ือของ

ธนาคาร และการวิเคราะห์สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ
ให้สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ได้ รวมไปถึงแนวทางการติดตามตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่เพื่อให้ส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด  โดยจะ
สัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านกระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูม ิ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกู้รายใหญ่ของเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอัมพวา ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 30 คนจากลูกค้าทั้งหมด 
32 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามให้ลูกค้าทาง application line และสอบถาม
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บทนำ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา ได้ให้บริการทางด้านเงินและสินเชื่ออย่างครบวงจร โดย

รายได้หลักของธนาคารมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ส่วนค่าใช้จ่ายหลักที่นำมา
คำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ มาจากเงินเดือนพนักงานและอื่นๆ ซึ่งธนาคารต้องบริหารอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดใ้ห้
มีสัดส่วนท่ีต่ำเพื่อทำให้มีผลกำไรสุทธิ แต่จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีบัญชี คือปีบัญชี 2561 – 2563 พบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งตัวแปรสำคัญที่มีผลต่ออัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้และเป็นรายได้หลักของธนาคารคือดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือซึ่งในปีบัญชี 2563 ลดลงถึง10.10% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2562 มีผลให้รายได้หลักของสาขาลดลง ทำให้สาขาจำเป็นต้องหาวิธีการเพิ่มรายได้ ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าและการสุ่มตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมียอดเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท จำนวน 30 ราย จากจำนวนลูกค้าทั้งหมด 32 
ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาสัมภาษณ์ คือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการให้สินเชื่อ
ลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 คน พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้โดยโดยการเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือให้กับลูกค้าซึ่งจะทำให้รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และแนวทางบริหารคุณภาพหนี้ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดป้องกันดอกเบี้ยค้างชำระ
ให้ไม่เกิน 15 เดือนซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของธนาคาร อันจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูงขึ้นให้
สามารถลดลงได้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
แบบสอบถาม  

(1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง แล้วกำหนดกรอบแนวความคดิ 
(2)  สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(3)  สร้างแบบสมัภาษณ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
(4)  นำร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
(5)  แก้ไขร่างแบบสอบถามใหเ้หมาะสมต่อเนื้อหา 
(6)  นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกลุม่ตัวอย่างตามที่กำหนดไว ้

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์จัดทำเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจความคิดเห็นในผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ กระบวนการให้สินเช่ือของ

ธนาคาร และการวิเคราะห์สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ
ให้สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ได้ รวมไปถึงแนวทางการติดตามตรวจเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่เพื่อให้ส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด  โดยจะ
สัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านกระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูม ิ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกู้รายใหญ่ของเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอัมพวา ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือตั้งแต่ 3,000,001 บาทขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 30 คนจากลูกค้าทั้งหมด 
32 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามให้ลูกค้าทาง application line และสอบถาม

ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาสัมภาษณ์ คือพนักงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการให้
สินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 5 คน 
 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ  

ข้อมูลต้นเงินกู้คงเหลือ สถานะหนี้ และจำนวนลูกค้ารายใหญ่ ณ 31 สิงหาคม 2564 และตารางเปรียบเทียบ
อัตราส่วนคา่ใช้จ่ายต่อรายได้ ณ เดือนกันยายน ปี 2561 – 2564 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 
อัมพวา  โดยใช้ระบบสารสนเทศของธนาคารเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูล  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

เมื่อได้ข้อมลูและตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ด้ในการค้นควา้อิสระครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะทาการ
รวบรวมข้อมลู แล้วจดัหมวดหมู่ของข้อมูลและนาไปประมวลผลด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
(Statistical Software) สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ค่าเฉลี่ย(Mean)Xเพื่อใหแ้ปลความหมายของ
ข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 
 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาแนวทางควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สุทธิ 
สมมติฐานการวิจัย ความต้องการใช้บริการเงินกู้และความสามารถในการขำระหนี้ของลูกค้ารายใหญ่ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนยีม ซึ่งทำให้สามารถควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดสุ้ทธิให้ลดลงได ้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่นำมา
คำนวณอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้มาจากเงินเดือนพนักงาน ค่าอาคารสถานท่ี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งควบคุมได้
ยาก 
การทดสอบสมมติฐานในตัวแปรที่สำคัญ 

การทดสอบสมมติฐานทางซ้าย (left tailed test) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่มี สมมติฐานเชิงสถิติ  โดยให้ตัวแปร
อิสระ คือ แผนการส่งชำระหนี้ธนาคาร ประเภทธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งมีผลต่อ
แปรตาม คือ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สุทธิลดลงและรายได้ของธนาคารเพิ่มขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. จัดระเบยีบข้อมูลในรูปแบบของการบันทึกเป็นคำพูด และพิมพ์บนัทึกสรุปใจความ  
2. พัฒนาข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทางโดยการนำเสนอและแสดงข้อมูลในเชิงพรรณนำซึ่งมาจากการกลั่นกรองความคดิและหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องและตรงประเด็นตามกรอบแนวคิด  
3. สรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อจำแนกให้อยู่ในขอบเขตและคลอบคลุมในประเด็นท่ีกำหนดเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเคร่ืองมือแผนผังก้างปลา  
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การนำผลจากแบบสอบถามลูกค้า และการสัมภาษณ์พนักงานมาวิเคราะห์เป็นแผงผังก้างปลาเพื่อแสดงถึงสาเหตุ
หลักและสาเหตุย่อยของการที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดเ้พิ่มขึ้นทุกปี พบว่าสาเหตุในการเกดิมี 3 สาเหตุหลัก และ 6 สาเหตุ
รองได้แก ่

1. รายได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลดลง สาเหตุรองคือ ไม่สามารถเพิ่มยอดจ่ายสินเชื่อได้ จ่ายสินเชื่อด้อย
คุณภาพ และลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด 

2. ไม่สามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ สาเหตรุอง คือ พนักงานขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้
ลูกค้าขากการรับรู้บริการของธนาคาร และการที่ไม่สามารถเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือได้ทำใหไ้มไ่ด้รบั
ค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินของลูกค้า 

3. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายได้ สาเหตุรอง คือ ลูกค้าเลือกฝากเงินในโครงการที่ไดร้บั
ดอกเบี้ยสูง เช่น สลากออมทรัพย ์

4. ผลการศึกษา 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาจากแบบสอบถามพบว่ากลุม่เป้าหมายที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ ส่วนใหญย่ังดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทำธุรกิจในท่ีดินของตนเองซึ่งมีความมั่นคงของที่ตั้งและมีหลักประกันในการขอสินเช่ือกับธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถชำระหนีไ้ด้เป็นปกติและมแีผนการใช้เงินกู้เพิ่มในอนาคตโดยต้องการให้ธนาคารช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบีย้ ลูกค้า
รายใหญส่่วนใหญ่มคีวามเชื่อมั่นกบัช่ือเสียง กระบวนการใหส้ินเช่ือ และการบริการของธนาคาร แตส่่วนใหญ่มีอายมุากและมี
ผู้ช่วยดูแลกิจการเป็นบคุคลในครัวเรือน หากธนาคารต้องการเพิ่มการเติบโตสินเชื่อและค่าธรรมเนียมในลูกค้ากลุม่นี้สามารถจึง
สามารถทำได้ เนื่องจากกิจการมีทายาทดูแลงานอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่างมคีวามเห็นว่ากระบวนการให้สินเชื่อกระบวนการใหส้ินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารมีความเหมาะสม
เนื่องจากการอนุมัตสิินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ แต่มคีวามเห็นว่าอาจเกิดการลา่ช้าในการอนุมัตสิินเช่ือเนื่องจากมีหลายขั้นตอนใน
กระบวนการ ด้านสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ของลูกค้ารายใหญ่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเกษตรกร และธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลติภณัฑ์ของธนาคารที่ออกมารองรับ สามารถตอบสนองความต้องการเงินกู้ของ
ลูกค้ารายใหญไ่ด้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจา่ยสินเช่ือลูกคา้รายใหญ่สามารถเพิ่มรายได้ให้ธนาคารได้มากกว่าการให้สินเช่ือลูกคา้รายย่อย 

 
4.3 การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา 

จากการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาสามารถกำหนดแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี จากแบบสอบถามของลูกค้าและการสัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนว ทางเลือกเพือ่แก้ไขปัญหา ดังนี ้
แนวทางที่ 1 เพิ่มรายได้ โดยกำหนดเป้าหมายที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินกู้รวมเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปท้ังจากลูกค้ารายเดมิ และ
การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมศีักยภาพในการชำระหนี้ ความเสี่ยงต่ำ และมีหลักประกันท่ีมั่นคง ซึ่ง
นอกจากธนาคารจะไดม้ีรายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินให้กู้แล้ว ยังมรีายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมากข้ึนด้วย เนื่องจากลูกค้ามี
วงเงินกู้สูง มีการจำนองที่ดิน และมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 
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การนำผลจากแบบสอบถามลูกค้า และการสัมภาษณ์พนักงานมาวิเคราะห์เป็นแผงผังก้างปลาเพื่อแสดงถึงสาเหตุ
หลักและสาเหตุย่อยของการที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดเ้พิ่มขึ้นทุกปี พบว่าสาเหตุในการเกดิมี 3 สาเหตุหลัก และ 6 สาเหตุ
รองได้แก ่

1. รายได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือลดลง สาเหตุรองคือ ไม่สามารถเพิ่มยอดจ่ายสินเชื่อได้ จ่ายสินเชื่อด้อย
คุณภาพ และลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด 

2. ไม่สามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ สาเหตรุอง คือ พนักงานขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้
ลูกค้าขากการรับรู้บริการของธนาคาร และการที่ไม่สามารถเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือได้ทำใหไ้มไ่ด้รบั
ค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินของลูกค้า 

3. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายได้ สาเหตุรอง คือ ลูกค้าเลือกฝากเงินในโครงการที่ไดร้บั
ดอกเบี้ยสูง เช่น สลากออมทรัพย ์

4. ผลการศึกษา 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาจากแบบสอบถามพบว่ากลุม่เป้าหมายที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ ส่วนใหญย่ังดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทำธุรกิจในท่ีดินของตนเองซึ่งมีความมั่นคงของที่ตั้งและมีหลักประกันในการขอสินเช่ือกับธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถชำระหนีไ้ด้เป็นปกติและมแีผนการใช้เงินกู้เพิ่มในอนาคตโดยต้องการให้ธนาคารช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบีย้ ลูกค้า
รายใหญส่่วนใหญ่มคีวามเชื่อมั่นกบัช่ือเสียง กระบวนการใหส้ินเช่ือ และการบริการของธนาคาร แตส่่วนใหญ่มีอายมุากและมี
ผู้ช่วยดูแลกิจการเป็นบคุคลในครัวเรือน หากธนาคารต้องการเพิ่มการเติบโตสินเชื่อและค่าธรรมเนียมในลูกค้ากลุม่นี้สามารถจึง
สามารถทำได้ เนื่องจากกิจการมีทายาทดูแลงานอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่างมคีวามเห็นว่ากระบวนการให้สินเชื่อกระบวนการใหส้ินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารมีความเหมาะสม
เนื่องจากการอนุมัตสิินเช่ือลูกค้ารายใหญ่ แต่มคีวามเห็นว่าอาจเกิดการลา่ช้าในการอนุมัตสิินเช่ือเนื่องจากมีหลายขั้นตอนใน
กระบวนการ ด้านสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ของลูกค้ารายใหญ่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเกษตรกร และธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลติภณัฑ์ของธนาคารที่ออกมารองรับ สามารถตอบสนองความต้องการเงินกู้ของ
ลูกค้ารายใหญไ่ด้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจา่ยสินเช่ือลูกคา้รายใหญ่สามารถเพิ่มรายได้ให้ธนาคารได้มากกว่าการให้สินเช่ือลูกคา้รายย่อย 

 
4.3 การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา 

จากการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาสามารถกำหนดแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี จากแบบสอบถามของลูกค้าและการสัมภาษณ์พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนว ทางเลือกเพือ่แก้ไขปัญหา ดังนี ้
แนวทางที่ 1 เพิ่มรายได้ โดยกำหนดเป้าหมายที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินกู้รวมเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปท้ังจากลูกค้ารายเดมิ และ
การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมศีักยภาพในการชำระหนี้ ความเสี่ยงต่ำ และมีหลักประกันท่ีมั่นคง ซึ่ง
นอกจากธนาคารจะไดม้ีรายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินให้กู้แล้ว ยังมรีายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมากข้ึนด้วย เนื่องจากลูกค้ามี
วงเงินกู้สูง มีการจำนองที่ดิน และมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 

แนวทางที่ 2 ลดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดเป้าหมายที่การประชาสัมพันธ์เงินฝากต้นทุนต่ำให้กับลูกค้าทุกราย โดยเฉพาะที่เป็น
ลูกค้าเงินกู้ จะกำหนดให้เปิดบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับธนาคาร และให้นำเงินรายได้จากการดำเนินกิจการผ่านบญัชี 
 ธ.ก.ส.  
แนวทางที่ 3 บริหารคณุภาพหนี้ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนด ป้องกันดอกเบีย้ค้างชำระให้ไม่เกิน 15 เดือนซึ่ง
มีผลต่อการรับรูร้ายได้ดอกเบีย้ของธนาคาร อันจะส่งผลต่อการแกป้ัญหาค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูงขึ้นให้สามารถลดลงได้ โดย
การติดตามตรวจเยี่ยมลูกค้าก่อนถึงกำหนดชำระทุกรายเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการชำระหนี้ และหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในรายที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นปกติ 
         จากการประเมินทางเลือก เลือกแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 จากปัจจัยที่นำมาประกอบการเลือก ดังนี ้

1. เป็นแนวทางเพิ่มรายไดด้อกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคาร และเป็นแนวทางที่มีเป้าหมาย 
กำหนดในทุกปีบัญชี ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางที่ 1 จะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มได ้

4. โดยปกติพนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมกีารตรวจเยี่ยมลูกค้าประจำปี ซึ่งการกำหนดระยะเวลา 
การตรวจเยี่ยมให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน จะช่วยให้วางแผนการตดิตามหนี้ และจ่ายสินเช่ือได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. จากการตรวจเยีย่มลูกค้ารายเดิม พนักงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถท่ีจะแสวงหาลูกค้ารายใหม่ใน 
พื้นที่ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 

6. การลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เงินรับฝากโดยการประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทำได 
ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และจูงใจ เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมีการจับรางวัลปีละ 2 ครั้งโดยเป็น
เงินฝากที่ลูกค้าให้ความสนใจ 
   5.   แนวทางที่ 3 บริหารคุณภาพหนี้ของลูกค้าเพื่อให้ลูกคา้ชำระหนี้ไดต้ามกำหนด ป้องกันดอกเบี้ยค้างชำระให้ไม่เกิน 15 
เดือนซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายไดด้อกเบี้ยของธนาคาร เป็นกระบวนการที่พนักงานพัฒนาธุรกิจประจำสาขาต้องติดตามทุกคาบ
ชำระ ซึ่งในลูกค้ารายย่อยสามารถติดตามหนี้ผ่านหัวหน้ากลุม่ลูกคา้ได้ และลูกคา้รายย่อยบางรายไม่สามารถขยายสินเช่ือเพิ่ม
ได้  

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปข้อมลูแบบปฐมภูมิ  
       จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งกลุม่ตัวอย่างเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มตี้นเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท และพนักงานท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการใหส้ินเช่ือสรุปได้ว่า ลูกค้ารายใหญ่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการและมศีักยภาพในการขอสินเชื่อกับ
ธนาคารมากกว่าลูกค้ารายย่อย ซึง่เห็นได้จากส่วนใหญ่ยังดำเนินกิจการเป็นปกติอยา่งต่อเนื่องและมีแผนขยายธุรกจิเพิ่มขึ้น มี
ความมั่นคงด้านท่ีตั้งโครงการและหลักประกัน ท้ังยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากการใหส้ินเช่ือลกูค้ารายใหญด่้วย 
สรุปข้อมลูแบบทุติยภูม ิ
        จากการศึกษาข้อมูลทุติยภมูิจากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของธนาคารจะเห็นได้ว่า ณ เดือนกันยายน  ตั้งแตป่ ี
2561 – 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้เพิ่มขึ้นทุกปี และ
จะเห็นได้ว่ารายได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือซึ่งเป็นรายไดห้ลักของธนาคารลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่ารายได้รายการอื่นๆ และจาก
ฐานข้อมูลลูกคา้ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 พบว่าลูกค้ารายใหญม่ีสัดส่วนหน้ีปกตสิูงถึง 90% ของจำนวนลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ง
ลูกค้ารายย่อยมสีัดส่วนหน้ีปกติ 76% ซึ่งมีสัดส่วนท่ีต่ำกว่า ซึ่งทำใหเ้ห็นว่าลูกค้ารายใหญ่มีการชำระหนี้ตามกำหนดดีกว่า 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
       1. เนื่องจากปัจจุบันฐานลูกค้าเงินกู้รายใหญร่ายเดิมของธนาคารเป็นลูกค้าที่อายุมาก หากเก็บขอ้มูลจากทายาทหรือผูส้ืบ
ทอดกิจการ อาจจะได้เห็นแนวทางการดำเนินกิจการของทายาทซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และควรเก็บข้อมลูเป้าหมายลูกค้ารายใหม่
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ 
        2. เนื่องจากเงินกู้ของธนาคารมีหลายโครงการซึ่งอัตราดอกเบีย้ไม่เท่ากัน ซึ่งฐานข้อมูลอตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดเ้ป็น
อัตราดอกเบีย้เฉลีย่ ซึ่งหากต้องการทราบข้อมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนของรายได้ดอกเบี้ยแต่ละโครงการ จะต้องเก็บ
ข้อมูลหนี้เงินกู้โดยละเอียดทุกสัญญาของลูกค้า 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
        สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้ด้านอื่นที่มีผลกับอัตราส่วนคา่ใช้จ่ายต่อรายได้ด้วย ซึ่งจะ
ทำให้ทราบถึงปัญหาอันนำไปแก้ปญัหาค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในทุกมิตไิด้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่ลูกคา้รายใหญ่ที่มี
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สาเหตุของปญหาและอุปสรรคของการติดตามแกไขหนี้คาง

ชำระบัตรเครดิต 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้บัตรเครดิต กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 

ลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่มีหนี้คางชำระไมเกิน 90 วัน จำนวน 385 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และ

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ มีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ ณ ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.01 โดยคุณภาพการใหบริการ และแรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ สามารถรวมกันพยากรณ

ความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิตไดรอยละ 57  สวนสาเหตุของปญหาหนี้คางชำระ พบวา เกิดจาก

สถานการณเศรษฐกิจที่ถดถอย ลูกหนี้ถูกเลิกจางหรือลดคาจาง และขาดวินัยทางการเงิน ขณะที่อุปสรรคของการ

ติดตามแกไขหนี้ คือ ดานกระบวนการติดตามหนี้ท่ียังไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขอท่ีลูกหนี้ไมไดรับใบแจงยอด

บัญชีหรือไดรับลาชา ดานชองทางการติดตอสอบถามขอมูล ยังจำกัดท่ีศูนยบริการบัตรเครดิต ดานการจัดการ

ฐานขอมูลลูกหนี้ยังไมครบถวนเปนปจจุบัน และการจัดสงขอมูลใหบริษัทติดตามหนี้ยังมีความลาชา ไมสามารถ

สนับสนุนงานติดตามหนี้ไดอยางแทจริง 
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Factors affecting Intention to pay off credit card debt  

Government Savings Bank case study 

Wipawan Lompattaya1* and  Asawin pasutham 2 

Abstract 

The objective of this study to study 1. The problems and obstructed of collecting debt.  

2. Study the intention to pay off credit card debt. The samples used in this study are 385 Government 

Saving Bank Credit card customer with outstanding debts in less than 90 days by using questionnaires 

as a tool for data collection. Results: Service quality, Satisfaction in debt resolution tracking and 

Incentives for repayment or fix the debt have a positive relationship with the intention to pay of the 

debt with significant level of 0.01.  However, service quality and incentives for repayment or fix the debt 

can predict the intention to pay off credit card debtors by 57 percent.  As for the cause of the debt 

repayment problem, it was found that deteriorating economic conditions, layoffs and lack of financial 

discipline of debtors. While, the obstacle of debt collection is that the debt collection process is not 

effective. In particular, the debtor did not receive the account statement or was late. Channels for 

contacting various inquiries still limited to credit card service centers. The management of the debtor 

database is not yet complete and the delivery of information to external debt collection companies is 

still delayed and can't really support debt collection work. 
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บทนำ 

ธนาคารออมสิน เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมีสถานะ

เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง (Specialized Financial Institution: SFLs) เพ่ือดำเนินกิจการตามนโยบาย

ของรัฐบาล ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน

ซึ่งรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอันพึงเปนงานธนาคาร นอกจากการทำหนาที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ

แลว ยังมุงเนนการใหบริการในยุคดิจิทัล โดยรวมมือกับพันธมิตรในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัยมาพัฒนา

ผลิตภัณฑ บริการและชองทางการใหบริการ เพื่อสงมอบคุณคาและประสบการณที่ดีใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

ปลอดภัย ล้ำสมัย ใชงาย และตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน  

ตั้งแตป 2559 เปนตนมา ธนาคารออมสินไดเปดใหบริการบัตรเครดิต เพื่อรองรับการใชชีวิตในยุคดิจิทัล

ของคนรุนใหม โดยรวมมือกับบริษัท Fin Tech ในการสรางสรรคนวัตกรรมบริการการเงินที่สำคัญ ปจจุบันมี

ผลิตภัณฑบัตรเครดิตเปดใหบริการรวมกับผูใหบริการเครือขายในการชำระเงินผานบัตรเครดิตทั้ง VISA TQM และ  

Master Card โดยมีบัตรเครดิตท่ีไดรับการอนุมัติไปแลวท้ังสิ้นมากกวา 600,000 บัตร ขณะท่ีอัตราการไหลของลูกหนี้

บัตรเครดิตจากชั้นปกติไปเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากวิกฤติ

เศรษฐกิจ และการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด - 19 ท่ีสงผลกระทบจากตอเศรษฐกิจในวงกวาง เกิดการลดการจางงาน

หรือลดเงินเดือน ทำใหผูใชบริการบัตรเครดิตมีพฤติกรรม เลือกจะผอนชำระแบบบางสวนแทนการชำระเต็มจำนวน 

และหากขาดสภาพคลองทางการเงินจะเลือกจายชำระท่ีข้ันต่ำแทน หรือขอผอนชำระตอเดือนลดลง หรือหยุดชำระหนี้

ในที่สุด กลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ทำใหธนาคารตองกันเงินสำรองตามเกณฑการจัดชั้นหนี้ที่ 100% 

ของเงินตนคงคาง สงผลกระทบตอภาพรวมของธนาคารในทุกดาน โดยเฉพาะดานความสามารถในการทำกำไร และ

เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบดังกลาว จึงตองบูรณาการการบริหารจัดการหนี้คางชำระใหมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 

และเขาถึงตัวลูกหนี้ใหเร็วที่สุด เพื่อเปนผูที่ไดรับชำระหนี้ในลำดับแรกๆ ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจ

ชำระหนี้บัตรเครดิต กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหาและอุปสรรค

ในการเกิดหนี้คางชำระและการติดตามหนี้ ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจชำระหนี้ เพื่อนำมาเปนประโยชนใน

การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้คางชำระ หรือการติดตามแกไขหนี้บัตรเครดิต ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้และ

เปนไปตามเปาหมายท่ีธนาคารกำหนด 

 

วิธีดำเนนิการ 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม คือ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ดวยแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณพนักงานผูติดตามหนี้ในระดับหัวหนางาน 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารออมสินท่ีเปนหนี้คางชำระไม

เกิน 90 วัน อาศัยอยูทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยเปนผูถือบัตรหลักเนื่องจากเปนผูรับผิดชอบในภาระ

หนี้บัตรเครดิตท้ังหมดคือท้ังบัตรหลักและบัตรเสริม  

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  

เนื่องจากเปนกลุมประชากรท่ีมีจำนวนไมแนนอนและมีจำนวนมาก อีกท้ังไมมีขอมูลทางสถิติของผูใช

บัตรเครดิตที่เปนผูถือบัตรหลักที่ชัดเจนในแตละรอบบิล การกำหนดกลุมตัวอยาง จึงใชวิธีการคำนวณตามสูตรของ  
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คอแครน (W.G.Cochran, 1997) โดยกำหนดคาท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ

สุมไมเกินรอยละ 5 โดยไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาครั้งนี้จะมีจำนวน 385 คน และในสวนสัมภาษณ 

เชิงลึกกับพนักงานติดตามหนี้บัตรเครดิตในระดับหัวหนางาน ของบริษัทติดตามหนี้ที่ธนาคารออมสินมอบหมายให

ติดตามหนี้กับลูกหนี้บัตรเครดิต จำนวน 7 บริษัทๆ ละ 1 คน รวมเปนจำนวน 7 คน ใชเวลาเฉลี่ยคนละ 45 นาที 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และการเก็บขอมูล 

3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบเนื้อหาดาน

ความเที่ยงตรง ครอบคลุมวัตถุประสงค และความเหมาะสมของการใชภาษาแลว จำนวน 385 ชุด เปนคำถาม

ประเภทปลายปด แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล  สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต  สวนท่ี 

3  คุณภาพการใหบริการ  สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้  สวนที่ 5 แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือ

แกไขหนี้ และ สวนที่ 6 ความตั้งใจที่จะชำระหนี้ โดยใชมาตรลำดับความสำคัญ (Rating Scale) กำหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน

เห็นดวย ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานเฉยๆ ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานไมเห็นดวย 

และระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยโดยหาคาจาก

สูตรของ Likert Scale ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับ เห็นดวยอยางย่ิง 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับ เห็นดวย 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับ เฉยๆ 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับ ไมเห็นดวย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสัมภาษณจำนวน 7 ชุด เปนคำถาม

ประเภทปลายเปด แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  สวนที่ 2 ปจจัยท่ี

กอใหเกิดปญหาหนี้คางชำระบัตรเครดิต สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการแกไขปญหาหนี้คางชำระบัตรเครดิต 

4.  วิธีการวิเคราะหขอมูล  

เมื่อไดขอมูลตอบกลับทั้งหมดนำมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจำนวน 385 ชุด ไดคาความเชื่อมั่นที่นาเชื่อถือได (Cronbach,s Alpha = .988) จากนั้น

นำขอมูลท่ีไดมาถอดรหัสเพ่ือวิเคราะหขอมูล 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สำหรับปจจยัสวนบุคคล พฤติกรรมการ

ใชบัตรเครดิต ใชสถิติคาความถี่ คารอยละ สำหรับปจจัย คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้  

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ และความตั้งใจที่จะชำระหนี้ ใชสถิติคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ  

3. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ใชวิธีการตีความ โดยการนำขอมูลท่ีไดมาจดบันทึกไวจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรม 

ขอมูลท่ีไมตองการจะถูกกำจัดออกไป โดยการเขียนเปนประโยคตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปญหาของการวิจัย 

 

 

 

 
 

 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดนำตัวแปรมากำหนดเปนสมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการใหบริการมีผลตอความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 1.1 คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือ มีผลตอความตั้งใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.2 คุณภาพการใหบริการดานความไววางใจได มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.3 คุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรม มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 คุณภาพการใหบริการดานการดูและเอาใจใส มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.5 คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนอง มีผลตอความตั้งใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 
 

 

 

สมมติฐานท่ี 2  ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้

สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานการประสานงานของการบริการ   

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบรกิาร  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้

ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี ้ 

• ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 

• การประสานงานของการบริการ 

• ขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

• อัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาท่ี 

 

ความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ 

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ 

 

คุณภาพการใหบริการ 

• ดานความนาเชื่อถือ   

• ดานความไววางใจได   

• ดานความเปนรูปธรรม  

• ดานการดูและเอาใจใส  
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คอแครน (W.G.Cochran, 1997) โดยกำหนดคาท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ

สุมไมเกินรอยละ 5 โดยไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาครั้งนี้จะมีจำนวน 385 คน และในสวนสัมภาษณ 

เชิงลึกกับพนักงานติดตามหนี้บัตรเครดิตในระดับหัวหนางาน ของบริษัทติดตามหนี้ที่ธนาคารออมสินมอบหมายให

ติดตามหนี้กับลูกหนี้บัตรเครดิต จำนวน 7 บริษัทๆ ละ 1 คน รวมเปนจำนวน 7 คน ใชเวลาเฉลี่ยคนละ 45 นาที 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา และการเก็บขอมูล 

3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบเนื้อหาดาน

ความเที่ยงตรง ครอบคลุมวัตถุประสงค และความเหมาะสมของการใชภาษาแลว จำนวน 385 ชุด เปนคำถาม

ประเภทปลายปด แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล  สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต  สวนท่ี 

3  คุณภาพการใหบริการ  สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้  สวนที่ 5 แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือ

แกไขหนี้ และ สวนที่ 6 ความตั้งใจที่จะชำระหนี้ โดยใชมาตรลำดับความสำคัญ (Rating Scale) กำหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทาน

เห็นดวย ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานเฉยๆ ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ทานไมเห็นดวย 

และระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีทานไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยโดยหาคาจาก

สูตรของ Likert Scale ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับ เห็นดวยอยางย่ิง 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับ เห็นดวย 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับ เฉยๆ 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับ ไมเห็นดวย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับ ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสัมภาษณจำนวน 7 ชุด เปนคำถาม

ประเภทปลายเปด แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  สวนที่ 2 ปจจัยท่ี

กอใหเกิดปญหาหนี้คางชำระบัตรเครดิต สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการแกไขปญหาหนี้คางชำระบัตรเครดิต 

4.  วิธีการวิเคราะหขอมูล  

เมื่อไดขอมูลตอบกลับทั้งหมดนำมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจำนวน 385 ชุด ไดคาความเชื่อมั่นที่นาเชื่อถือได (Cronbach,s Alpha = .988) จากนั้น

นำขอมูลท่ีไดมาถอดรหัสเพ่ือวิเคราะหขอมูล 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สำหรับปจจยัสวนบุคคล พฤติกรรมการ

ใชบัตรเครดิต ใชสถิติคาความถี่ คารอยละ สำหรับปจจัย คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้  

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ และความตั้งใจที่จะชำระหนี้ ใชสถิติคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดยการทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ  

3. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ใชวิธีการตีความ โดยการนำขอมูลท่ีไดมาจดบันทึกไวจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรม 

ขอมูลท่ีไมตองการจะถูกกำจัดออกไป โดยการเขียนเปนประโยคตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปญหาของการวิจัย 

 

 

 

 
 

 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดนำตัวแปรมากำหนดเปนสมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการใหบริการมีผลตอความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 1.1 คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือ มีผลตอความตั้งใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.2 คุณภาพการใหบริการดานความไววางใจได มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.3 คุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรม มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 คุณภาพการใหบริการดานการดูและเอาใจใส มีผลตอความต้ังใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 1.5 คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนอง มีผลตอความตั้งใจ 

ท่ีจะชำระหนี้ 
 

 

 

สมมติฐานท่ี 2  ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้

สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานการประสานงานของการบริการ   

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี้ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบรกิาร  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้

ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี ้ 

• ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ 

• การประสานงานของการบริการ 

• ขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

• อัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาท่ี 

 

ความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ 

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ 

 

คุณภาพการใหบริการ 

• ดานความนาเชื่อถือ   

• ดานความไววางใจได   

• ดานความเปนรูปธรรม  

• ดานการดูและเอาใจใส  
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สมมติฐานท่ี 2.4 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานอัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาท่ี  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้

สมมติฐานท่ี 2.5 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานคาใชจายเม่ือใชบริการ  

มีผลตอความต้ังใจชำระหนี ้
 

สมมติฐานท่ี 3  แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ มีผลตอความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ ของลูกหนี้บัตรเครดิต  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จำนวน 385 คน พบวา ลูกหนี้สวนใหญมี

ความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ยที่ 4.34  ขณะท่ีคุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ

ในการติดตามแกไขหนี้ และแรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยท่ี 4.00, 3.96 และ 

4.13 ตามลำดับ โดยเมื่อวิเคราะหความสัมพันธ พบวาคุณภาพการใหบริการภาพรวม (r=0.644)  ความพึงพอใจใน

การติดตามแกไขหนี้ภาพรวม (r= 0.641) และแรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ (r=0.744) มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีผลการทดสอบสมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการใหบริการมีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ ผลวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

คุณภาพการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานความไววางใจได ดานความเปนรูปธรรม ดานการดูและเอาใจใส 

และดานการตอบสนอง มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจที่จะชำระหนี้ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยเม่ือวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบวา คุณภาพการใหบริการดาน

ความนาเชื่อถือ ดานการดูแลและเอาใจใส และดานความไววางใจได  มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ โดยสามารถ

รวมกันพยากรณความต้ังใจท่ีจะชำระหนี ้ไดประมาณ รอยละ 42.30 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐานที ่ 2 ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้มีผลตอความตั ้งใจท่ีจะชำระหนี้ ผลวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ ดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ ดานการ

ประสานงานของการบริการ  ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ดานอัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาที่ และดาน

คาใชจายเมื่อใชบริการ มีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจท่ีจะชำระหนี้ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื ่อวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบวา ความพึงพอใจในการติดตาม 

แกไขหนี้ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ ดานอัธยาศัย ความสนใจของเจาหนาท่ี และดานคาใชจายเม่ือใชบริการ มี

ผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ โดยสามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ ไดประมาณรอยละ 45.50  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3  แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ มีผลตอความตั้งใจที่จะชำระหนี้ ผลวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงเสนเดี่ยว (Simple Linear Regression Analysis) พบวา แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้  

มีผลตอความตั้งใจที่จะชำระหนี้  โดยสามารถพยากรณความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ ไดประมาณรอยละ 55.20 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การสรางสมการพยากรณความตั้งใจที่จะชำระหนี้ ดวยการวิเคราะหสมการถดถอย แบบ Stepwise 

พบวา แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ และคุณภาพการใหบริการภาพรวม สามารถรวมกันพยากรณความ

ตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ ของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ไดประมาณรอยละ 57.00 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2543) ที่กลาววา คุณภาพในการใหบริการ 

 
 

(service Quality) เปนสิ่งสำคัญในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการ และงานวิจัยของ ชนาวุฒิ มั่งมี (2563) ท่ี

ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ E-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

สำหรับธุรกิจโรงภาพยนตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับกลุมตัวอยาง 400 คน โดยพบวา แรงจูงใจ และ

ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการคือ 1) ความนาเชื่อถือ 2) ความงายตอการใชงาน โดย

รวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไดรอยละ 77 

ในดานสาเหตุและอุปสรรคในการติดตามแกไขปญหาหนี้คางชำระ จากการสัมภาษณ พบวา สาเหตุที่ทำ

ใหเกิดปญหาหนี้คางชำระ คือ สถาณการณทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ลูกหนี้มีรายไดไมเพียงพอตอการชำระหนี้ และขาด

วินัยทางการเงิน ขณะที่อุปสรรคในการติดตามแกไขหนี้ คือ ลูกหนี้ไมไดรับใบแจงยอดบัญชหีรือไดรับแตลาชา รวมถึง

ชองทางในการติดตอสอบถามมีขอจำกัดไมสะดวกและมีระยะเวลารอคอยนาน ฐานขอมูลลูกหนี้ยังไมถูกตอง

ครบถวนเปนปจจุบัน และการสงขอมูลใหบริษัทติดตามหนี้ยังมีความลาชา และไมสามารถสนับสนุนการติดตามหนี้ได

อยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญจพาณ บุญกาวิน (2563) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางที่มีผลตอความสำเร็จในการ

ติดตามหนี้คางชำระไมเกิน 90 วันของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทำใหเกิดหนี้คาง

ชำระและการติดตามหนี้ไมเปนไปตามเปาหมาย คือ 1.พฤติกรรมของลูกหนี้จากการสรางภาระหนี้และขาดวินัยทาง

การเงิน 2.กระบวนการติดตามหนี้ที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงขอมูลหมายเลขโทรศัพทใหเปนปจจุบัน 3.

บุคลากรบางสวนยังขาดความชำนาญการ ขาดทักษะการติดตามหนี ้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  

1.  คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และแรงจูงใจในการจายชำระหรือแกไข

หนี้ เปนปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ สะทอนใหเห็นวาหากลูกหนี้รับรูถึงคุณภาพการใหบริการ มีความ 

พึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และมีแรงจูงใจในการจายชำระหนี้ท่ีสูงขึ้น ก็จะมีความตั้งใจที่จะชำระหนี้สูงขึ้นเชนกัน 

โดยสามารถนำไปเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธการติดตามแกไขหนี้บัตรเครดิตใหมีประสิทธิภาพได จากการ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการในทุกมิติใหเหนือกวาความคาดหวัง พรอมกับสรางความพึงพอใจในกระบวนการติดตาม

แกไขหนี้ท่ีชัดเจนและรวดเร็วอยางมีคุณภาพ พรอมสรางแรงจูงใจในการจายชำระหนี้ที่ตรงกับความตองการของลูกหนี้

แตละกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองตรงจุด 

2.  ผลการวิเคราะหสมการพยากรณความตั้งใจในการชำระหนี้ พบวา คุณภาพการใหบริการภาพรวม และ

แรงจูงใจในการจายชำระหรือแกไขหนี้ สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจจะชำระหนี้ไดรอยละ 57.00  ธนาคาร 

ออมสินจึงจำเปนตองสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการเพ่ิมคุณภาพการใหบริการในทุกมิติ และสรางแรงจูงใจ

กระตุนการชำระหนี้ของลูกหนี้ ผานเครื่องมือและชองทางตางๆ เชน การลดอัตราดอกเบี้ย ลดยอดขั้นต่ำการผอน

ชำระ หรือโปรแกรม Cashback เปนตน สำหรับลูกหนี้จายชำระหนี้ตรงตามกำหนด หรือการออกมาตรการชวยเหลือ 

เชน การพักชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การแปลงหนี้ หรือการปดบัญชีลด

ดอกเบี้ย เปนตน สำหรับลูกหนี้ที่มีปญหาในการผอนชำระ อันเนื่องจากสถาณการณทางเศรษฐกิจ ลูกหนี้มีรายไดไม

เพียงพอตอการชำระหนี้หรือขาดวินัยทางการเงินนั้น ก็จะสามารถชวยเหลือและจูงใจใหลูกหนี้ยังเห็นโอกาสหรือ

ชองทางในการชำระหนี้ใหเปนปกติได และเลือกชำระหนี้กับธนาคารออมสินเปนท่ีแรก  

3.  ในดานอุปสรรคในการติดตามแกไขหนี้ พบวา แนวทางการแกไข คือ การปรับปรุงฐานขอมูลลูกหนี้

บัตรเครดิตใหถูกตองเปนปจจุบัน การปรับกระบวนการบริหารจัดการหนี้คางชำระแบบบูรณาการตั้งแตตนจนจบ
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(service Quality) เปนสิ่งสำคัญในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการ และงานวิจัยของ ชนาวุฒิ มั่งมี (2563) ท่ี

ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ E-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

สำหรับธุรกิจโรงภาพยนตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กับกลุมตัวอยาง 400 คน โดยพบวา แรงจูงใจ และ

ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการคือ 1) ความนาเชื่อถือ 2) ความงายตอการใชงาน โดย

รวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไดรอยละ 77 

ในดานสาเหตุและอุปสรรคในการติดตามแกไขปญหาหนี้คางชำระ จากการสัมภาษณ พบวา สาเหตุที่ทำ

ใหเกิดปญหาหนี้คางชำระ คือ สถาณการณทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ลูกหนี้มีรายไดไมเพียงพอตอการชำระหนี้ และขาด

วินัยทางการเงิน ขณะที่อุปสรรคในการติดตามแกไขหนี้ คือ ลูกหนี้ไมไดรับใบแจงยอดบัญชหีรือไดรับแตลาชา รวมถึง

ชองทางในการติดตอสอบถามมีขอจำกัดไมสะดวกและมีระยะเวลารอคอยนาน ฐานขอมูลลูกหนี้ยังไมถูกตอง

ครบถวนเปนปจจุบัน และการสงขอมูลใหบริษัทติดตามหนี้ยังมีความลาชา และไมสามารถสนับสนุนการติดตามหนี้ได

อยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญจพาณ บุญกาวิน (2563) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางที่มีผลตอความสำเร็จในการ

ติดตามหนี้คางชำระไมเกิน 90 วันของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทำใหเกิดหนี้คาง

ชำระและการติดตามหนี้ไมเปนไปตามเปาหมาย คือ 1.พฤติกรรมของลูกหนี้จากการสรางภาระหนี้และขาดวินัยทาง

การเงิน 2.กระบวนการติดตามหนี้ที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงขอมูลหมายเลขโทรศัพทใหเปนปจจุบัน 3.

บุคลากรบางสวนยังขาดความชำนาญการ ขาดทักษะการติดตามหนี ้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  

1.  คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และแรงจูงใจในการจายชำระหรือแกไข

หนี้ เปนปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ สะทอนใหเห็นวาหากลูกหนี้รับรูถึงคุณภาพการใหบริการ มีความ 

พึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และมีแรงจูงใจในการจายชำระหนี้ท่ีสูงขึ้น ก็จะมีความตั้งใจที่จะชำระหนี้สูงขึ้นเชนกัน 

โดยสามารถนำไปเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธการติดตามแกไขหนี้บัตรเครดิตใหมีประสิทธิภาพได จากการ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการในทุกมิติใหเหนือกวาความคาดหวัง พรอมกับสรางความพึงพอใจในกระบวนการติดตาม

แกไขหนี้ท่ีชัดเจนและรวดเร็วอยางมีคุณภาพ พรอมสรางแรงจูงใจในการจายชำระหนี้ที่ตรงกับความตองการของลูกหนี้

แตละกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองตรงจุด 

2.  ผลการวิเคราะหสมการพยากรณความตั้งใจในการชำระหนี้ พบวา คุณภาพการใหบริการภาพรวม และ

แรงจูงใจในการจายชำระหรือแกไขหนี้ สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจจะชำระหนี้ไดรอยละ 57.00  ธนาคาร 

ออมสินจึงจำเปนตองสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการเพ่ิมคุณภาพการใหบริการในทุกมิติ และสรางแรงจูงใจ

กระตุนการชำระหนี้ของลูกหนี้ ผานเครื่องมือและชองทางตางๆ เชน การลดอัตราดอกเบี้ย ลดยอดขั้นต่ำการผอน

ชำระ หรือโปรแกรม Cashback เปนตน สำหรับลูกหนี้จายชำระหนี้ตรงตามกำหนด หรือการออกมาตรการชวยเหลือ 

เชน การพักชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การแปลงหนี้ หรือการปดบัญชีลด

ดอกเบี้ย เปนตน สำหรับลูกหนี้ที่มีปญหาในการผอนชำระ อันเนื่องจากสถาณการณทางเศรษฐกิจ ลูกหนี้มีรายไดไม

เพียงพอตอการชำระหนี้หรือขาดวินัยทางการเงินนั้น ก็จะสามารถชวยเหลือและจูงใจใหลูกหนี้ยังเห็นโอกาสหรือ

ชองทางในการชำระหนี้ใหเปนปกติได และเลือกชำระหนี้กับธนาคารออมสินเปนท่ีแรก  

3.  ในดานอุปสรรคในการติดตามแกไขหนี้ พบวา แนวทางการแกไข คือ การปรับปรุงฐานขอมูลลูกหนี้

บัตรเครดิตใหถูกตองเปนปจจุบัน การปรับกระบวนการบริหารจัดการหนี้คางชำระแบบบูรณาการตั้งแตตนจนจบ
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กระบวนการ และพัฒนาระบบงานบริการบัตรเครดิตใหพรอมใชงานไดทุกสาขาทั่วประเทศ เพราะเปนรากฐานสำคัญท่ี

จะชวยสนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้คางชำระลูกหนี้บัตรเครดิตของธนาคารออมสินใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นได 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวา  คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี้ และแรงจูงใจในการ

จายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ โดยคุณภาพการใหบริการ และ

แรงจูงใจในการจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจจะชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิต

ธนาคารออมสินไดรอยละ 57 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ขณะท่ีความพึงพอใจในการติดตามแกไขหนี ้ถึงแมจะ

ไมสามารถรวมพยากรณความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ได แตก็มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจท่ีจะชำระหนี้ ดังนั้น 

จึงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสำคัญและสงผลตอความตั้งใจชำระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินเชนกัน 

สวนสาเหตุของปญหาหนี้คางชำระ พบวา เกิดจากสถานการณเศรษฐกิจที่ถดถอย ลูกหนี้ถูกเลิกจางหรือลดคาจาง

และขาดวินัยทางการเงิน ขณะท่ีอุปสรรคของการติดตามแกไขหนี้ คือ ดานกระบวนการติดตามหนี้ท่ียังไมมีประสิทธภิาพ 

โดยเฉพาะขอท่ีลูกหนี้ไมไดรับใบแจงยอดบัญชีหรือไดรับลาชา ดานชองทางการติดตอสอบถามขอมูล ยังจำกัดท่ี

ศูนยบริการบัตรเครดิต ดานการจัดการฐานขอมูลลูกหนี้ยังไมครบถวนเปนปจจุบัน และการจัดสงขอมูลใหบริษัท

ติดตามหนี้ยังมีความลาชา ไมสามารถสนับสนุนงานติดตามหนี้ไดอยางแทจริง และปจจัยท่ีชวยสนับสนุนงานติดตาม

แกไขปญหาหนี้คางชำระบัตรเครดิตธนาคารออมสินใหประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น คือ 1. การมีฐานขอมูลลูกหนี้ที่ถูกตอง

และเปนปจจุบัน 2. การมีโปรโมชั่นตางๆ เพ่ือการจูงใจจายชำระหนี้หรือแกไขหนี้ 3. การมีชองทางตรวจสอบขอมูลท้ัง

แบบออนไลนหรือออฟไลน  4. การมีพนักงาน ที่มีความรูความสามารถและเพียงพอตอการใหบริการ 5. การมี
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินออมทวีสุข กรณีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

เดชา สุปิตาชุน1* สวรส ศรสีุตโต2 วิษณุ เหลือลออ3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข กรณีศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด และทัศนคติด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมคือ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน และกลุ่มลูกค้าที่ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือลูกค้าที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่อง จำนวน 10 คน ผล
การศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝาก
กองทุนทวีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความ
ภักดี ส่วนอิทธิพลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในปัจจัยด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้า การสร้างสัมพันธภาพกับ
ลูกค้า การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝาก
กองทุนทวีสุข ส่วนการสร้างความเฉพาะเจาะจง ไม่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝากกองทุนทวีสุขอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ที่ต้องมีการติดต่อแจ้งเตือนกำหนดการฝากเงินล่วงหน้าให้กับลูกค้า
เงินฝากกองทุนทวีสุข ผลจากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธนาคารในการสร้างความภักดีให้กับลูกค้าเพื่อทำการ
ฝากเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่อง 
 
คำสำคัญ: ความภักดี ส่วนประสมการตลาด การจดัการลูกค้าสัมพันธ์ 
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The Study of Factors Affecting Loyalty for Customers of Thaweesuk savings,  
Case Study of Roi Et Province 

 
Decha Supitachun1* Sawaros Srisutto2 Wisanu Luanglaor3 

 
Abstract 

This research aims to study the factors, in term of marketing mix and customer relationship 
management, that affect customer loyalty towards Thaweesuk saving: a case study of Roi Et province. The 
mix research by quantitative and qualitative method was used. The sample group is 400 customers who 
hold Thaweesuk Fund of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Roi Et province. In 
addition, there are 10 interviewees who discontinued deposit Thaweesuk fund. The research found that 
customers’ attitudes about product and price effect their loyalty at statistical significance level 0.05.  
Moreover, result of interview reflected that price and product influence their loyalty. For customer 
relationship management, the research found that collecting customer's information, following up 
customers, taking care customer relationship, communication management, and understanding customer's 
expectations, except for customization, influence their loyalty with statistical significance at 0.05. This 
result supports to the interview result which indicates that the bank has to remind customers before due 
date of Thaweesuk fund. These research results can be a guideline for the Bank in order to hold customer 
loyalty in saving Thaweesuk fund continually. 
 
Keywords: Customer Loyalty, Marketing Mix, Customer Relationship Management 
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บทนำ 
ผลิตภัณฑ์กองทุนทวีสุข เป็นรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ท่ีทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้กับทางธนาคารและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อ.
ส.ม.) วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดการออมเงินเพื่อเป็นทุนในระยะยาวเป็นค่าใช้จ่ายในวัยชรา ปัจจุบันการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจของเงินฝากมีจำนวนที่มากขึ้นประเภทเงินฝากมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องการเจาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น[1] ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุขของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีสาขาท้ังหมด 26 สาขา มี พบว่ายังมีสมาชิกท่ียังไม่ฝากเงินออมต่อเนื่องทุกปี และมีจำนวนที่
มาก ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้นคือการที่จะให้มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 50 ของบัญชีเก่าท่ีมีอยู่
และเพิ่มจำนวนบัญชีของผู้ฝากในรายใหม่เพิ่มขึ้น[2] ยิ่งส่งผลต่อการระดมเงินทุนของทางธนาคาร ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ
ถดถอยมากข้ึนจากปัจจัยต่างๆ อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (Covid-19) ธนาคารจะประสบกับปัญหาการเสียโอกาส
ในการได้เงินทุนระยะยาวเพื่อนำมาบริหารจัดการต่อองค์กร และเมื่อการระดมเงินฝากไม่มากพอเมื่อเทียบกับจำนวนเงินในการ
ให้สินเชื่อ สิ่งที่ตามมาคือ ธนาคารมีต้นทุนเงินทุนที่สูงมากขึ้น ทำให้ธนาคารต้องมีการหาแหล่งเงินทุนจากที่อ่ืน เช่น การกู้จาก
สถาบันการเงินอ่ืนๆ การขายพันธบัตร ซึ่งการหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่นนั้นย่อมหมายถึงต้นทุนเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกัน 
การศึกษานี้จึงมีความสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนด้านส่วนประสมการตลาด  และการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีมีการฝากเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการดำเนินการ 
ในการศึกษาได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการสแกน QR code และการวิจัยเชิง

คุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูล รายละเอียดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง สำหรับ
แบบสอบถามออนไลน์ คือ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุข ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และ 10 ตัวอย่าง สำหรับการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุขที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่อง ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดร้อยเอ็ด  

การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยเลือกสาขากลุ่มตัวอย่าง 5 สาขา 

จากการจับฉลาก ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาที่เป็นสัดส่วน โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาใช้สูตรของ 
Taro Yamane[3] การเทียบอัตราส่วนจากลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขของแต่ละสาขา  จำนวนลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขทั้ง 
5 สาขา  ขั้นท่ี 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุข ที่สาขา 5 สาขา ทำการ
สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยจำนวนที่เก็บตัวอย่างแต่ละสาขาดังน้ี สาขาพนมไพร 114 ชุด สาขา
อาจสามารถ 35 ชุด สาขาสุวรรณภูมิ 115 ชุด สาขาหนองพอก 70 ชุด และสาขาประทุมรัตน์ 66 ชุด การสุ่มตัวอย่างจากการ
สัมภาษณ์ ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุขที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่อง 5 
สาขา ได้แก่ สาขาพนมไพร สาขาอาจสามารถ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาหนองพอก และสาขาประทุมรัตน์ จำนวนสาขาละ 2 คน 
รวมเป็น 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  5 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1) คำถามคัดกรอง ส่วนที่ 2) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ โดยใช้
มาตรวัดแบบนามบัญญัติ ส่วนที่ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการใช้บริการของลูกค้า สาเหตุที่ว่าทำไม
ลูกค้าถึงเลือกฝากเงินทวีสุข  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจฝากเงินกองทุนทวีสุข ช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าเลือกฝากเงินกองทุนทวี
สุข  ลูกค้าเลือกไปฝากเงินกองทุนทวีสุขที่ไหน ช่องการฝากเงินเป็นแบบไหน  ลูกค้ามีวิธีการติดต่อธนาคารเพื่อฝากเงินกองทุน
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บทนำ 
ผลิตภัณฑ์กองทุนทวีสุข เป็นรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ท่ีทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้กับทางธนาคารและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อ.
ส.ม.) วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดการออมเงินเพื่อเป็นทุนในระยะยาวเป็นค่าใช้จ่ายในวัยชรา ปัจจุบันการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจของเงินฝากมีจำนวนที่มากขึ้นประเภทเงินฝากมีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องการเจาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น[1] ผลการดำเนินงานโครงการกองทุนทวีสุขของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีสาขาท้ังหมด 26 สาขา มี พบว่ายังมีสมาชิกท่ียังไม่ฝากเงินออมต่อเนื่องทุกปี และมีจำนวนที่
มาก ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้นคือการที่จะให้มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 50 ของบัญชีเก่าท่ีมีอยู่
และเพิ่มจำนวนบัญชีของผู้ฝากในรายใหม่เพิ่มขึ้น[2] ยิ่งส่งผลต่อการระดมเงินทุนของทางธนาคาร ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ
ถดถอยมากข้ึนจากปัจจัยต่างๆ อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 (Covid-19) ธนาคารจะประสบกับปัญหาการเสียโอกาส
ในการได้เงินทุนระยะยาวเพื่อนำมาบริหารจัดการต่อองค์กร และเมื่อการระดมเงินฝากไม่มากพอเมื่อเทียบกับจำนวนเงินในการ
ให้สินเชื่อ สิ่งที่ตามมาคือ ธนาคารมีต้นทุนเงินทุนที่สูงมากขึ้น ทำให้ธนาคารต้องมีการหาแหล่งเงินทุนจากที่อ่ืน เช่น การกู้จาก
สถาบันการเงินอื่นๆ การขายพันธบัตร ซึ่งการหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่นนั้นย่อมหมายถึงต้นทุนเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกัน 
การศึกษานี้จึงมีความสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนด้านส่วนประสมการตลาด  และการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีมีการฝากเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการดำเนินการ 
ในการศึกษาได้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการสแกน QR code และการวิจัยเชิง

คุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูล รายละเอียดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง สำหรับ
แบบสอบถามออนไลน์ คือ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุข ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และ 10 ตัวอย่าง สำหรับการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุขที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่อง ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดร้อยเอ็ด  

การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยเลือกสาขากลุ่มตัวอย่าง 5 สาขา 

จากการจับฉลาก ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาที่เป็นสัดส่วน โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาใช้สูตรของ 
Taro Yamane[3] การเทียบอัตราส่วนจากลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขของแต่ละสาขา  จำนวนลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขทั้ง 
5 สาขา  ขั้นท่ี 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุข ที่สาขา 5 สาขา ทำการ
สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยจำนวนที่เก็บตัวอย่างแต่ละสาขาดังน้ี สาขาพนมไพร 114 ชุด สาขา
อาจสามารถ 35 ชุด สาขาสุวรรณภูมิ 115 ชุด สาขาหนองพอก 70 ชุด และสาขาประทุมรัตน์ 66 ชุด การสุ่มตัวอย่างจากการ
สัมภาษณ์ ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินฝากกองทุนทวีสุขที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่อง 5 
สาขา ได้แก่ สาขาพนมไพร สาขาอาจสามารถ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาหนองพอก และสาขาประทุมรัตน์ จำนวนสาขาละ 2 คน 
รวมเป็น 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  5 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1) คำถามคัดกรอง ส่วนที่ 2) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ โดยใช้
มาตรวัดแบบนามบัญญัติ ส่วนที่ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการใช้บริการของลูกค้า สาเหตุที่ว่าทำไม
ลูกค้าถึงเลือกฝากเงินทวีสุข  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจฝากเงินกองทุนทวีสุข ช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าเลือกฝากเงินกองทุนทวี
สุข  ลูกค้าเลือกไปฝากเงินกองทุนทวีสุขที่ไหน ช่องการฝากเงินเป็นแบบไหน  ลูกค้ามีวิธีการติดต่อธนาคารเพื่อฝากเงินกองทุน

ทวีสุขยังไง รับรู้ข้อมูลข่าวสารเงินฝากกองทุนทวีสุขจากช่องทางไหน โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ วิเคราะห์ด้วยการแจก
แจงความถี่และค่าร้อยละ ส่วนที่ 4) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
และช่องทางการบริการ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตัวของผลิตภัณฑ์ พนักงานและบุคลากร กระบวนการให้บริการ และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการมาใช้บริการของลูกค้า ส่วนที่ 5) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ประกอบด้วย การสร้าง
ความสัมพันธ์  การตอบสนองความคาดหวัง การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกค้า การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน  
การสื่อสารลูกค้า ส่วนที่ 6) ความภักดี ประกอบด้วย มีความจงรักภักดีของผลิตภัณฑ์ คุณค่าและบริการเงินฝากกองทุนทวีสุข 
มีความพึงพอในในผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุข ข้อร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างทันถ่วงทีลูกค้า โดยใช้
มาตรวัดตามระดับความคิดเห็น (Likert scale) 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยของผูต้อบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก จากจำนวนทั้งหมด 400 ราย ของลูกค้าเงินฝาก

กองทุนทวีสุขธนาคาร ธ.ก.ส. ในจงัหวัดร้อยเอ็ด ไดผ้ลดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์  

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จำนวน(ราย) ร้อยละ 
เพศหญิง 224 56.00 
ช่วงอายุ 41-50 ปี   148 37.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด น้อยกว่าหรอืเท่ากับประถมศึกษา 230 57.50 
สถานภาพสมรส 330 82.50 
อาชีพเกษตรกร 254 63.50 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 297 74.25 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลกูค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข  

ข้อมูลพฤติกรรมของลกูค้าเงินฝากกองทุนทวีสขุ จำนวน(ราย) ร้อยละ 
สาเหตุที่เลือกฝากเงินกับกองทุนทวีสุข เพราะว่า สิทธิประโยชน์มีมาก 195 48.75 
ผู้ที่มีส่วนรวมในการตัดสินใจฝากเงินกองทุนทวีสุข คือ ตนเอง 304 76.00 
ระยะเวลาการฝากเงินกองทุนทวีสุข คือ 1 ครั้งต่อปี 360 90.00 
ช่องทางการในการฝากเงินกองทุนทวีสุข คือ ที่สาขาท่ีให้บริการ 382 95.50 
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของเงินฝากกองทุนทวีสุข คือ 
พนักงานธนาคาร 

318 79.50 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่าง ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  4.71 0.49 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.ราคา  4.77 0.50 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.ช่องทางการจัดจำหน่าย  4.43 0.69 เห็นด้วย 
4.การส่งเสริมการตลาด  4.40 0.71 เห็นด้วย 
5.พนักงาน  4.48 0.70 เห็นด้วย 
6.กระบวนการให้บริการ  4.67 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
7.หลักฐานทางกายภาพ 4.18 0.85 เห็นด้วย 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดตามลำดับ พบว่า ด้านราคา อัตราใน
การฝากในแต่ละปีต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขกับ
ลูกค้าด้านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในการฝากที่ต่อเนื่อง ด้านกระบวนการให้บริการ ให้การบริการการแก้ปัญหากับลูกค้า
ให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ด้านพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับการบริการติดตามลูกค้าเพื่อให้กลับฝากเงินกองทุนทวีสุขที่
ต่อเนื่อง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สาขาที่ให้บริการต้องมีความสะดวกในการติดต่อ มีที่จอดรถที่เพียงพอ หรือช่องการ
บริการฝากเงินที่จำเพาะ ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมเงินฝากกองทุนทวีสุขการแจกของที่
ระลึกท่ีสาขาเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขมากข้ึน และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดการความ
สะอาดและความสวนงามของสาขาท่ีลูกค้ามาติดต่อ  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความสัมพันธก์ับลกูค้า   

 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 

1.การเก็บข้อมูลลูกค้า  4.62 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.การติดตามลูกค้า 4.78 0.48 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.การสรา้งความสมัพันธภาพกับลกูค้า 4.50 0.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4.การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน 4.46 0.64 เห็นด้วย 
5.การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 4.36 0.67 เห็นด้วย 
6.การสรา้งความเฉพาะเจาะจงบุคคล 4.18 0.83 เห็นด้วย 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นจากกลุม่ตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดตามลำดับ พบว่า ด้านการติดตามลูกค้า 

เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าเพื่อให้ฝากเงินกองทุนทวีสุขได้ต่อเนื่อง ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า มีการรักษาข้อมูลลูกค้าที่เป็น
ความลับและปลอดภัย ด้านการสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า พนักงานต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการบริการต่อลูกค้า 
ด้านการบริหารการสื่อสารระหว่างกัน พนักงานต้องใส่ใจรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้อ งการได้อย่าง
ถูกต้อง ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า พนักงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น และด้านการสร้าง
ความเฉพาะเจาะจงบุคคล พนักงานต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่าง ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  4.71 0.49 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.ราคา  4.77 0.50 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.ช่องทางการจัดจำหน่าย  4.43 0.69 เห็นด้วย 
4.การส่งเสริมการตลาด  4.40 0.71 เห็นด้วย 
5.พนักงาน  4.48 0.70 เห็นด้วย 
6.กระบวนการให้บริการ  4.67 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
7.หลักฐานทางกายภาพ 4.18 0.85 เห็นด้วย 

จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดตามลำดับ พบว่า ด้านราคา อัตราใน
การฝากในแต่ละปีต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขกับ
ลูกค้าด้านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในการฝากที่ต่อเนื่อง ด้านกระบวนการให้บริการ ให้การบริการการแก้ปัญหากับลูกค้า
ให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ด้านพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับการบริการติดตามลูกค้าเพื่อให้กลับฝากเงินกองทุนทวีสุขที่
ต่อเนื่อง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สาขาที่ให้บริการต้องมีความสะดวกในการติดต่อ มีที่จอดรถที่เพียงพอ หรือช่องการ
บริการฝากเงินที่จำเพาะ ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรมเงินฝากกองทุนทวีสุขการแจกของที่
ระลึกท่ีสาขาเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขมากข้ึน และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดการความ
สะอาดและความสวนงามของสาขาท่ีลูกค้ามาติดต่อ  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความสัมพันธก์ับลกูค้า   

 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความคิดเห็น 

1.การเก็บข้อมูลลูกค้า  4.62 0.53 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.การติดตามลูกค้า 4.78 0.48 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3.การสรา้งความสมัพันธภาพกับลกูค้า 4.50 0.59 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4.การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน 4.46 0.64 เห็นด้วย 
5.การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 4.36 0.67 เห็นด้วย 
6.การสรา้งความเฉพาะเจาะจงบุคคล 4.18 0.83 เห็นด้วย 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นจากกลุม่ตัวอย่างที่เห็นด้วยมากที่สุดตามลำดับ พบว่า ด้านการติดตามลูกค้า 

เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าเพื่อให้ฝากเงินกองทุนทวีสุขได้ต่อเนื่อง ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า มีการรักษาข้อมูลลูกค้าที่เป็น
ความลับและปลอดภัย ด้านการสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า พนักงานต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการบริการต่อลูกค้า 
ด้านการบริหารการสื่อสารระหว่างกัน พนักงานต้องใส่ใจรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้อ งการได้อย่าง
ถูกต้อง ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า พนักงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น และด้านการสร้าง
ความเฉพาะเจาะจงบุคคล พนักงานต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  

 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความภักดี 
 

ความภักดี 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความคิดเห็น 

1.มีความจงรักภักดีด้านทัศนคต ิ 4.65 0.47 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2.มีความจงรักภักดีด้านพฤติกรรม 4.59 0.48 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากกลุ่มตัวอยา่งที่เห็นด้วยมากที่สุดตามลำดับ พบว่า กลุม่ตวัอย่างรู้สึกดีใน

เงินฝากทวีสุขท่ีมีคณุค่าดา้นสิทธิประโยชน์ และกลุม่ตัวอย่างจะมีการฝากเงินทวีสุขต่อเนื่องในทุกปี ตามลำดับ 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์พหุถดถอย (multiple regression analysis)[4]  
 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความภกัดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสขุ 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error 
1 Constant 1.088 0.190  5.733 0.000 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 0.480 0.043 0.517 11.279 0.000 
ด้านราคา 0.098 0.047 0.107 2.109 0.036 
ด้านช่องทางการจำหน่าย 0.007 0.036 0.010 0.185 0.854 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.038 0.037 0.057 1.035 0.301 
ด้านพนักงาน 0.016 0.033 0.024 0.500 0.617 
ด้านกระบวนการ 0.069 0.043 0.086 1.614 0.107 
ด้านหลักฐานทางกายภาพ 0.058 0.034 0.108 1.702 0.090 

R2 = 0.495, F = 54.788, Sig = 0.000 
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ส่วน

ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ  และด้านหลักฐานทางกายภาพ ไม่มีผล
ต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95%  โดยสามารถเขียนเป็น
รูปแบบสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้  

ความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข = 1.088 + (0.517) ด้านผลิตภัณฑ์ + (0.107) ด้านราคา + (0.010) ด้าน
ช่องทางการจำหน่าย + (0.057) ด้านการส่งเสริมการตลาด + (0.024) ด้านพนักงาน + (0.086) ด้านกระบวนการ + (0.108) 
ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
       ความผันแปรของอิทธิพลด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีมีต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข (R2) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 0.495 และสมการนี้สามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 54.788 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์พหุถดถอย (multiple regression analysis)  
สมมุติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ของลูกค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error 
1 Constant 1.154 0.203  5.697 0.000 
การเก็บข้อมูลลูกค้า  0.193 0.044 0.222 4.399 0.000 
การติดตามลูกค้า 0.348 0.043 0.359 8.091 0.036 
การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า 0.203 0.043 0.260 4.753 0.000 
การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน -0.103 0.045 -0.145 -2.305 0.022 
การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 0.084 0.042 0.123 2.002 0.046 
การสร้างความเฉพาะเจาะจง 0.027 0.040 0.048 0.672 0.502 

R2 = 0.446, F = 52.648, Sig = 0.000 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหาร

การสื่อสารระหว่างกัน การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ส่วนด้านการสร้าง
ความเฉพาะเจาะจง ไม่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่  95%  
โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้  

ความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข = 1.154 + (0.222) การเก็บข้อมูลลูกค้า + (0.359) การติดตามลูกค้า + 
(0.260) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า + (-0.145) การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน + (0.123) การเข้าใจความคาดหวังของ
ลูกค้า + (0.048) การสร้างความเฉพาะเจาะจง        

ความผันแปรของอิทธิพลด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข (R2) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 0.446 และสมการนี้สามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 52.648 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่องทุกปี 
จำนวน 10 ราย สรุปประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.พฤติกรรมของลูกค้าการฝากเงินกองทุนทวีสุข ระยะเวลาที่ลูกค้าขาดฝาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี สาเหตุที่ไม่ได้
ฝากต่อเนือง ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าบัญชีเงินทวีสุขจะต้องมีการฝากท่ีต่อเนืองทุกปีไม่รู้ว่าเงือนไขของบัญชีเป็นอย่างไรทำ
ไรลูกค้าไม่ได้มีการฝากต่อ ลูกค้าไม่ทราบว่าเงินฝากทวีสุขมีสิทธิประโยชน์เพิ่มและจะขาดสิทธิ์ถ้าไม่ฝากต่อเนือง แต่ลูกค้าทุก
รายที่สัมภาษณ์จะกลับมาฝากได้ต่อเนืองได้เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียสิทธ์ิ 

2.ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลให้กลับมาฝากเงินทวีสุขต่อเนื่อง ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ทำ
ให้ลูกค้าจะกลับมาฝากต่อเนื่องมากที่สุดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงและสามารถใช้เป็นบัญชีในการเก็บเงินได้ด้วย ปัจจัยด้านราคา 
เพราะอัตราการฝากท่ีคงที่และไม่ได้สูงเกินไปทำให้ไม่เป็นภาระต่อลูกค้าฝนการฝากต่อทุกปี 

3.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ส่งผลต่อการฝากเงินทวีสุขเพราะเป็นการชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลและเง่ือนไขในการ
ฝากเงินที่ต้องฝากต่อเนื่องทุกๆปีรวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้ ซึ่งลูกค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารว่าลูกค้าจะต้องมี
การฝากเงินทวีสุขในแต่ละปี การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่จะมีผลต่อการฝากเงินทวีสุขต่อเนืองคือการแจ้งเตือนกับลูกค้าล่วงหน้า
ว่าลูกค้าแต่ละคนว่าถึงเวลาครบกำหนดท่ีจะฝากเงินต่อเนืองเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเสียสิทธิและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
จำผลิตภัณฑ์ทวีสุขได้ 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์พหุถดถอย (multiple regression analysis)  
สมมุติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ของลูกค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error 
1 Constant 1.154 0.203  5.697 0.000 
การเก็บข้อมูลลูกค้า  0.193 0.044 0.222 4.399 0.000 
การติดตามลูกค้า 0.348 0.043 0.359 8.091 0.036 
การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า 0.203 0.043 0.260 4.753 0.000 
การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน -0.103 0.045 -0.145 -2.305 0.022 
การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 0.084 0.042 0.123 2.002 0.046 
การสร้างความเฉพาะเจาะจง 0.027 0.040 0.048 0.672 0.502 

R2 = 0.446, F = 52.648, Sig = 0.000 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหาร

การสื่อสารระหว่างกัน การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ส่วนด้านการสร้าง
ความเฉพาะเจาะจง ไม่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่  95%  
โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้  

ความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข = 1.154 + (0.222) การเก็บข้อมูลลูกค้า + (0.359) การติดตามลูกค้า + 
(0.260) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า + (-0.145) การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน + (0.123) การเข้าใจความคาดหวังของ
ลูกค้า + (0.048) การสร้างความเฉพาะเจาะจง        

ความผันแปรของอิทธิพลด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า ที่มีต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข (R2) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 0.446 และสมการนี้สามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 52.648 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ที่ไม่ได้ฝากต่อเนื่องทุกปี 
จำนวน 10 ราย สรุปประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.พฤติกรรมของลูกค้าการฝากเงินกองทุนทวีสุข ระยะเวลาที่ลูกค้าขาดฝาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี สาเหตุที่ไม่ได้
ฝากต่อเนือง ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าบัญชีเงินทวีสุขจะต้องมีการฝากท่ีต่อเนืองทุกปีไม่รู้ว่าเงือนไขของบัญชีเป็นอย่างไรทำ
ไรลูกค้าไม่ได้มีการฝากต่อ ลูกค้าไม่ทราบว่าเงินฝากทวีสุขมีสิทธิประโยชน์เพิ่มและจะขาดสิทธิ์ถ้าไม่ฝากต่อเนือง แต่ลูกค้าทุก
รายที่สัมภาษณ์จะกลับมาฝากได้ต่อเนืองได้เพื่อไม่ให้ตัวเองเสียสิทธ์ิ 

2.ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลให้กลับมาฝากเงินทวีสุขต่อเนื่อง ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ทำ
ให้ลูกค้าจะกลับมาฝากต่อเนื่องมากที่สุดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงและสามารถใช้เป็นบัญชีในการเก็บเงินได้ด้วย ปัจจัยด้านราคา 
เพราะอัตราการฝากท่ีคงที่และไม่ได้สูงเกินไปทำให้ไม่เป็นภาระต่อลูกค้าฝนการฝากต่อทุกปี 

3.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ส่งผลต่อการฝากเงินทวีสุขเพราะเป็นการชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลและเง่ือนไขในการ
ฝากเงินที่ต้องฝากต่อเนื่องทุกๆปีรวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้ ซึ่งลูกค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารว่าลูกค้าจะต้องมี
การฝากเงินทวีสุขในแต่ละปี การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่จะมีผลต่อการฝากเงินทวีสุขต่อเนืองคือการแจ้งเตือนกับลูกค้าล่วงหน้า
ว่าลูกค้าแต่ละคนว่าถึงเวลาครบกำหนดท่ีจะฝากเงินต่อเนืองเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเสียสิทธิและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
จำผลิตภัณฑ์ทวีสุขได้ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 ราย พบว่า ระดับความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ

กองทุนทวีสุข กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งในด้านราคา ดา้นผลิตภัณฑ์หรือบริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ 
และเห็นด้วยในด้านพนักงาน ดา้นช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงด้านหลักฐานทางกายภาพ และ
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกองทุนทวีสุขในด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา  มผีล
ต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ส่วนด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ ไม่มผีลต่อความภักดขีองลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%  

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าธนาคารมีการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า 
ด้านการตดิตามลูกค้า และเหน็ด้วยว่าธนาคารมีการจดัการความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าใจความ
คาดหวังของลูกค้า และด้านการสร้างความเฉพาะเจาะจง ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจยัด้านการเก็บข้อมูลลูกคา้ 
การติดตามลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบรหิารการสื่อสารระหวา่งกัน การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า มีผล
ต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข ส่วนด้านการสร้างความเฉพาะเจาะจง ไม่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝาก
กองทุนทวีสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  

จากการสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ไม่ได้ฝากเงินกองทุนทวีสุขจำนวน 10 คน สรุปเป็นสาเหตุที่มีแนวโน้มมาจากลูกค้ายัง
ไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุข ถึงการฝากที่ต้องต่อเนื่องทุกปี และสิทธิประโยชน์ที่ จะได้รับจากการฝากที่ต่อเนื่อง 
ปัจจัยส่วนทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการบริการ มีผลต่อความภักดีที่จะทำให้ลูกค้า
กลับมาฝากเงินกองทุนทวีสุขได้ รวมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบถึง
กำหนดในการฝากเงินกองทุนทวีสุขล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถท่ีจะฝากได้ต่อเนื่องทุกปี 

ดังนั้น แนวทางสำหรับแกปัญหา เพื่อให้ลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขมีการฝากที่ต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ 1.)การวางแผน
ส่วนประสมทางการตลาด ธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางพนักงานโดยตรงสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา รวมถึงผ่าน
การประชุมลูกค้าในท้องที่ดำเนินงาน ผ่านทางผู้นำชุมชนในการประชุมประจำเดือนของอำเภอ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเล็งเห็น
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนจากการฝากท่ีต่อเนื่อง เปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากอัตราการ
ฝากเงินกองทุนทวีสุขแต่ละช่วง รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานแนะนำและชี้แจงข้อมูลเงินฝากกองทุนทวีสุขกับลูกคา้
ได้ครบถ้วนในทุกๆด้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขมากขึ้น 2.)การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารต้องทำ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีทำให้เกิดการฝากเงินกองทุนทวีสุขต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบการติดตาม
ลูกค้าทางจดหมายแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงกำหนดที่ต้องฝากเงินกองทุนทวีสุขได้อย่างต่อเนืองทุกปี เพื่อเตือนให้ลูกค้ารู้
และมีการเตรียมตัวได้ล่วงหน้าในการฝากเงิน และการที่จะสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า จะต้องมุ่งเน้นให้พนักงานช้ีแจง
เงือนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริการฝากเงินกองทุนทวีสุข เพื่อจะได้พัฒนาการบริการและการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าได้ตรงจุด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงประเด็น กล่าวคือ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนทวีสุขท่ีให้สิทธิประโยชน์
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการต้องสะดวกรวดเร็วและการเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางธุรกรรมทางการ
เงนิต่างๆของลูกค้าต้องมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ 
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

พิมใจ พรหมสุวรรณ1 จตุรภัทร จันทร์ทิตย์2* และปรีดิพัทธ์ ศรีสมานุวัตร3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตและสํารวจความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอาย ุ315 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม

คุณภาพชีวิตที่พัฒนาขึ้นจากดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์และแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ในการวิเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านจะสถิติพรรณนา ในการประเมินระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมใชค้่าเฉลี่ย

คุณภาพชีวิตทุกด้านเพื่อแปลงเป็นดัชนีย่อยสําหรับการคํานวณระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมตามสูตรการคํานวณดัชนีการพัฒนา

ทุนมนุษย์ของ UNDP ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับสูง ในขณะที่คุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตามลําดับอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง นอกจากนี้ผู้สูงอายุในตําบลบางเป้ายังต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อลดภาระการพึ่งพา และต้องการบริการตรวจและรักษา

สุขภาพฟรีจากภาครัฐ 
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Quality of Life of Elderly in Bang-Pao Sub-district, Kantang District,  

Trang Province, Thailand 
 

Pimjai Promsuwan1, Chaturapht Chantith2*, and Pridipat Srisamanuwat3 
 

Abstract 

The objectives of this research were to assess the quality of life and survey the elderly needs in 

Bang Pao Subdistrict, Kantang District, Trang Province. This study used a sample of 315 elders. Quality of life 

questionnaire developed from the Human Capital Development Index and the World Health Organization's 

Quality of Life Assessment Form to assess the quality of life of the elderly was used to collect data. 

Descriptive statistics were used for fundamental information analysis and assessing the quality of life. 

According to the UNDP Human Capital Development Index, the mean of quality of life in each aspect was 

converted to sub-indexes to calculate the overall quality of life level. The results of this study showed that 

the quality of life in environmental and social aspects was at a high level while the psychological, health, 

economic and educational, economic aspects respectively, were moderate. As a result, the overall quality 

of life was moderate. Moreover, the elderly wanted to have a supplementary occupation to reduce the 

burden of dependency on their relatives. They also required free health care services from the government. 
 

Keywords: Quality of Life of Elderly, Quality of Life, Elder 
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บทนํา 

ปัญหาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือการมีสัดส่วนประชากรวัยชราเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน

ลดลงจะส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมของประเทศลดลงและรายได้ของประเทศลดลงไปด้วย อาจนําไปสู่การเกิดปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องอาศัยรายได้จากเงินที่เก็บออมไว้ซึ่งหากมีไม่มากพอก็จะส่งผลให้เกิด

ปัญหาในการดํารงชีพ ปัญหาที่สําคัญอีกประการของผู้สูงอายุคือสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริการ

ทางการแพทย์ และอาจเป็นปัญหาทางด้านจิตใจตามมาเนื่องจากการคิดว่าตนเป็นภาระให้กับบุตรหลาน [1] ด้วยเหตุนี้การนํา

แนวคิดเรื่องการประเมินคุณภาพชีวิตมาจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะสะท้อนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและสามารถนําข้อมูลจากการ

ประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับความผาสุกของคนในชุมชน 

สําหรับการวัดความผาสุกหรือคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนับเป็นการวัดความเจริญทางเศรษฐกิจที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

การวัดจากการเจริญเติบโตของตัวเลขรายได้ประชาชาต ิโดยแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิตมีด้วยกันหลากหลายวิธีแต่วิธีที่เป็นที่

นิยมใช้มีด้วยกันสองวิธี ได้แก่ ดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Development Index: HDI) และการประเมินคุณภาพชีวิต

ขององค์การอนามัยโลก(WHO) โดยดัชนี HDI นั้นถูกพัฒนามาจากทฤษฎีทุนมนุษย์ของแกรี เบ็คเกอร์ (Gary Becker) ผ่าน

แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ได้รับการศึกษาที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรมากขึ้น แนวคิดของ HDI 

นี้นอกจากประเด็นทางด้านการศึกษาแล้วยังได้รวมด้านสุขภาพ และมาตรฐานการครองชีพเข้าไว้ด้วย [2] อาจกล่าวได้ว่า HDI 

เป็นดัชนีที่นิยมใช้เพื่อวัดความอยู่ดีกินดี ในขณะที่ดัชนี WHO-QOL ขององค์การอนามัยโลก [3] มุ่งเน้นไปเพื่อการวัดคุณภาพ

ทางด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมเป็นสําคัญ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและต้องเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากอาศัยอยู่ จากการ

สํารวจเบื้องต้นพบว่าตําบลบางเป้า เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก (ประมาณร้อยละ 17 จาก

ประชากรทั้งหมด [4]) และอาจมีปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น การวัด

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่จะประเมินระดับคุณภาพชีวิตและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ งานวิจัยฉบับนี้จึงได้พัฒนาแบบประเมินขึ้นจากดัชนี HDI และแบบประเมิน WHO-QOL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรังให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านการศึกษา ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเป็นแนวทางใน

การพัฒนาหรือกําหนดโครงการขององค์กรท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในตําบลบางเปา้ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ทั้งหมด 1,443 คน [4] กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Krejcie & Morgan [5] ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 305 ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือไม่ตั้งใจตอบแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยจึงทําการเก็บ

ข้อมูลจากผู้สูงอายุจํานวน 315 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

สถานภาพสมรส มีลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ  

ตอนที่ 2 แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นแบบวัดระดับคุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 

5 ระดับ (1=ไม่เลย/น้อยที่สุด, 2=เล็กน้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก และ 5=มากที่สุด) โดยมีคําถามสอดคล้องกับบริบทของ

ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการศึกษา สอบถามถึงความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ 2) 

ด้านเศรษฐกิจ สอบถามถึงความพอเพียงของรายได้ และการมีเงินสํารองไว้เพียงพอสําหรับยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน 3) ด้าน
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ร่างกาย สอบถามถึง การเจ็บไข้ได้ป่วย พละกําลังในการงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน และการนอนหลับพักผ่อน 4) ด้าน

จิตใจ สอบถามถึงความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต ความสุข และความวิตกกังวล 5) ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม สอบถามถึง

ความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การได้รับความช่วยเหลือจากคนในสังคม และความสุขที่ได้รับในการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ

คนในชุมชน และ 6) ด้านสิ่งแวดล้อม สอบถามถึงความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภค และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 

ตอนที่ 3 ความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นคําถามปลายเปิดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ผู้สูงอายุต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาค8าความเที่ยงตรงด=วยการวิเคราะห@ค8าดัชนีความสอดคล=อง 

(IOC) ของข=อคำถามกับวัตถุประสงค@ของงานวิจัยใช=ผู=เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท8าน ผลพบว8า ข=อคำถามจำนวน 50 ข=อ มี 4 ข=อ ที่

ค8า IOC ไม8ผ8านเกณฑ@การพิจารณา (0.50) ซึ่งคณะผู=วิจัยได=ทำการปรับปรุงข=อคำถามและให=ผู=เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งจน

ผ8านเกณฑ@การพิจารณา พบว8า มีค8า IOC อยู8ระหว8าง 0.67 – 1.00 จากนั้นได=ทำการทดลองใช=แบบสอบถามกับ กลุ8มผู=สูงอายุ

ในอำเภอเมืองตรัง จำนวน 30 ฉบับ และนำข=อมูลที่ได=มาวิเคราะห@หาค8าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด=วยวิธีการหาค8า

สัมประสิทธิ์ของแอลฟdาครอนบาค ผลพบว8า แบบสอบถามมีค8าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท8ากับ 0.895 ซึ่งถือว8ามีค8าความเชื่อมั่นใน

ระดับสูง [6] 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามจะทําการหาค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ โดยเกณฑ์การแปลความหมายของการประเมินคุณภาพชีวิตด้วย

ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1.00 – 1.80 หมายถึง คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นอยู่ในระดับเล็กน้อย 

2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
       

ขั้นตอนถัดมาคือนําค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ มากําหนดเป็นค่าดัชนีย่อยได้จากสมการที่ 1 [7] 
 

                                                              (1) 
 

โดยที่ หมายถึง ค่าดัชนีย่อยแต่ละด้าน ( ประกอบด้วยดัชนีย่อยแต่ละตัวดังนี้  หมายถึง 

ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้สูงอาย ุ  หมายถึง ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

 หมายถึง ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย  หมายถึง ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ  หมายถึง 

ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม และ  หมายถึง ค่าดัชนีย่อยคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม) ในขณะที่ 

หมายถึง ค8าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงของคุณภาพชีวิตแต8ละด=าน  หมายถึง คะแนนตํ่าสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบในการประเมิน

คุณภาพชีวิตแต่ละด้าน และ  หมายถึง คะแนนสูงสุดที่ผู ้ตอบแบบสอบถามตอบในการประเมินคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน 

จากนั้นสามารถคํานวณคุณภาพชีวิตโดยรวม  โดยนําค่าดัชนีย่อยแต่ละด้านมาแทนในสมการที่ 2 ดังนี้ (ดัดแปลงจาก

ดัชนี HDI ของ UNDP, อ้างถึงใน [7]) 
 

                                  (2) 
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โดยเกณฑ์การแปลความหมายของดัชนีคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 เกณฑ์การวัดดัชนีคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ (EQL) 

ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระดับคุณภาพชีวิต 

0.800 – 1.000  สูงมาก 

0.700 - 0.799 สูง 

0.550 – 0.699 ปานกลาง 

0.350 – 0.549 ตํ่า 

ตํ่ากว่า 0.350 ตํ่ามาก 

(ดัดแปลงจากดัชนี HDI [2] ) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป 
จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

1) เพศ    5) อาชีพ   

ชาย 157 49.8  รับจ้างทั่วไป 58 18.4 

หญิง 158 50.2  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 41 13 

รวม 315 100  เกษตรกร (ทํานา ทําสวน ทําไร)่ 56 17.8 

2) อาย ุ    ข้าราชการเกษียณ 15 4.8 

60 - 69 ปี 87 27.6  ไม่ได้ทํางาน 145 46 

70 - 79 ปี 146 46.6  รวม 315 100 

80 ปีขึ้นไป 26 26  6) รายได้ต่อเดือน   

รวม 315 100  ตํ่ากว่า 3,000 บาท 80 25.4 

3) สถานภาพ    3,000-7,000 บาท 120 38.1 

โสด 15 4.8  7,001-10,000 บาท 98 31.1 

สมรส 133 42.2  10,000 บาทขึ้นไป 17 5.4 

หย่าร้าง 37 11.7  รวม 315 100 

แยกกันอยู่/หม้าย 130 41.3  7) แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)   

รวม 315 100  บุตรหลาน 145 46 

4) การศึกษา    การทํางาน 162 51.4 

ไม่ได้รับการศึกษา 81 25.7  บําเหน็จ/บํานาญ 14 4.4 

ประถมศึกษา 189 60  ดอกเบี้ยจากเงินออม 11 3.5 

มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย/ปวช. 13 4.2  เบี้ยผู้สูงอายุ 89 19.7 

อนุปริญญา/ปวส. 7 2.2  บัตรสวัสดิการ 25 7.9 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 25 8.0  บัตรคนพิการ 2 0.6 

รวม 315 100  รวม 315 100 
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 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้สูงอายุในตําบลบางเป้าจํานวน 315 คน (ดังแสดงในตารางที่ 2) พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.2) เป็นกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 70-79 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 46.6) สําหรับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในสถานะสมรสมากที่สุด (ร้อยละ 42.2) รองลงมาคือเป็นหม้าย (ร้อยละ 41.3) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ประถมศึกษา (ร้อยละ 60) รองลงมาคือไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 25.7) 

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางานแล้ว (ร้อยละ 46) รองลงมาคือมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 18.4) และ

ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 17.8) ตามลําดับ สําหรับด้านรายได้พบว่าเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน 3,000-7,000 บาท มาก

ที่สุด (ร้อยละ 38.1) รองลงมาคือรายได้ต่อเดือน 7,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 31.1) ตํ่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 

25.4) และมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 5.4) โดยแหล่งที่มาของรายได้อาจมีได้หลายทางจากการสํารวจ พบว่า ได้จาก

การทํางานมากที่สุด (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือได้รับจากบุตรหลาน (ร้อยละ 46) และจากเบี้ยผู ้สูงอายุ (ร้อยละ 19.7) 

ตามลําดับ 

ผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้าที่ตอบแบบสอบถามพบว่ามีผลการ

ประเมินในดัชนีย่อยด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 ระดับคุณภาพชีวิตรายด้านของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และค่าดัชนีย่อยแต่ละด้าน 

 

จากการศึกษาข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ด้านความสัมพันธ์ในสังคมมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาของชวนนท์ อิ่มอาบ [8] ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมคล้ายกับตําบลบางเป้ากล่าวคือประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาค

การเกษตรและมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทและพบว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความสัมพันธ์ในสังคมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานของเจษฎา นกนอ้ย [9] ที่ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายใุนจังหวัดสงขลา และงานของปรีชา หอม

ประภัทร์ [10] ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุในชนบทมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่และพึงพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้า

กับคนอื่นอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายได=จากข=อคิดเห็นของฉัตรทิพย์ นาถสุภา (อ้างถึง [11]) ที่ได้กล่าวถึงชุมชน

ชนบทว8าเปjนพื้นที่ที่ยังคงเก็บลักษณะสังคมและวัฒนธรรมแห8งการช8วยเหลือกันและกันซึ่งเปjนลักษณะของชุมชนบุพกาลเอาไว= 

สรุปได้ว่าผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ชีวิตมายาวนานจึงเข้าใจชีวิตและปรากฏออกมาในรูปของการพึงพอใจต่อ

สิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ สําหรับด้านความสัมพันธ์ในสังคมชนบทนั้นเนื่องจากเป็นสังคมแห่งการพึ่งพากันจึงก่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ การได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมจึงก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้สูงอายุในระดับ

มาก ส่วนดัชนีย่อยด้านคุณภาพด้านจิตใจ ด้านสุขภาพกายอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริธร บัวแก้ว 

[12] ที่ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปาน

กลางสอดคล้องกับงานของชวนนท์ อิ่มอาบที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น งานของสมประวิณ มันประเสริฐ [13] ได้อธิบายสาเหตุที่

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจไม่สามารถอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิตตามผลการ

จัดลําดับจากมากไปหาน้อย 
ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง 
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ระดับคุณภาพชีวิต ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าดัชนีย่อย 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.62 (± 0.74) ระดับมาก 5 1 0.66 

2. ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม 3.58 (± 0.79) ระดับมาก 5 1 0.65 

3. ด้านจิตใจ 3.31 (± 0.86) ระดับปานกลาง 5 1 0.58 

4. ด้านสุขภาพกาย 3.27 (± 0.95) ระดับปานกลาง 5 1 0.57 

5. ด้านเศรษฐกิจ 3.12 (± 1.01) ระดับปานกลาง 5 1 0.53 

6. ด้านการศึกษา 2.83 (± 1.18) ระดับปานกลาง 5 1 0.46 
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เป็นกลุ่มที่ทํางานได้น้อยลงหรือไม่ได้ทํางานซึ่งอาจเกิดปัญหาการเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในกลุ่มนี้โดยเฉพาะในเขต

ชนบทซึ่งประชากรมีรายได้ค่อนข้างน้อย ผู้สูงอายุอาจมีรายได้ไม่พอต่อการดํารงชีวิตและบุตรหลานอาจต้องรับภาระดูแล 

นําไปสู่ผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่อาจรู้สึกเหงาหรือไม่ภาคภูมิใจในตนเองที่ต้องเป็นภาระ และปัญหาที่สําคัญอีก

ประการคือปัญหาสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามวัยและมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากจากการดูแลสุขภาพ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุ

เป็นผู้ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่และยังคงต้องการทํางานเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง นอกจากนี้ยังต้องการได้รับการดูแลทางด้าน

สุขภาพกายเพื่อลดการเป็นภาระพึ่งพา จากความกังวลที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง สําหรับด้าน

การศึกษานั้นเนื่องจากผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและไม่ได้เรียนจึงส่งผลให้ผลการ

ประเมินตนเองด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู ้สูงอายุในตําบลบางเป้าอยู ่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับข้อมูลของ

ธนาคารโลกที่ได้แสดงว่าอัตราการเข้าร่วมในการศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2514 (ซึ่งเป็นช่วงที่

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้กําลังอยู่ในวัยเรียน) มีอัตราที่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 [14] ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ผู้สูงอายุในตําบลบางเป้ามี

ระดับคุณภาพชีวิตด้านนี้ค่อนข้างตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ เพราะส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษาและไม่ได้รับการศึกษา

ส่งผลต่อความมั่นใจที่จะทําอะไรด้วยตนเองเพราะอัตราการอ่านออกเขียนไดค้่อนข้างน้อย 

นอกจากนี้ จากค่าดัชนีย่อยแต่ละด้านของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้าในตารางที่ 3 สามารถนํามาคํานวณระดับคุณภาพ

ชีวิตโดยรวม ได้ดังสมการที่ 3 
 

                                    (3) 

 
 

ผลการคํานวณ พบว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เท่ากับ 0.57 

ซึ่งแปลความหมายตามเกณฑ์การวัดดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามตารางที่ 1 ได้ว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยข้างต้นของชวนนท์ อิ่มอาบ ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอวัดเพลง จังหวัด

ราชบุรีซึ ่งมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบชนบทคล้ายกับตําบลบางเป้า กล่าวคือ มีคุณภาพชีวิตในด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความสัมพันธ์ในชุมชนอยู่ในระดับสูง แต่ระดับคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ที่เหลือ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และด้าน

เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับผลการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ต้องการลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง โดยต้องการต้องการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอาย ุต้องการที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมชน และต้องการได้รับบริการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงทีและเป็นแบบให้

เปล่าจากภาครัฐ ตลอดจนต้องการอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชนที่ช่วยป้องกันการหกล้มบาดเจ็บ ไม่

ปรากฏความต้องการทางด้านการศึกษาทั้งที่มีผลคุณภาพชีวิตในด้านนี้ตํ่าที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นวัยที่ถดถอยและกังวล

ต่อเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 
 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาเครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาใหม่จากการประยุกต์เอาแนวคิดดัชนีพัฒนาทุนมนุษย์

มาประเมินร่วมด้วยกับคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ WHO เพื่อใช้ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง โดยพบว่าผู้สูงอายุในตําบลบางเป้ามีระดับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่และต8อการมี

กิจกรรมทางสังคมร8วมกันในระดับสูงตามลักษณะและวัฒนาธรรมของสังคมชนบทโดยทั่วไป ในขณะที่มีคุณภาพชีวิตทางด้าน

จิตใจ ด้านสุขภาพกาย และด้านเศรษฐกิจในระดับปานกลางเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายนําไปสู่ความสามารถในการ

หารายได้ที่ลดลงและส่งผลกระทบทางจิตใจและกังวลต่อการเป็นภาระแก่ลูกหลาน ในภาพรวมผู้สูงอายุในตําบลบางเป้าจึงมี

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้าส่วนใหญ่ต้องการลดภาระการพึ่งพาและต้องการ
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การบริการทางด้านสุขภาพจากภาครัฐ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายคือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควร

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพผู้สูงอายุ และจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพตลอดจนบริการตรวจและติดตาม

สุขภาพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการส่งเสริมให้มีสิ ่งอํานวยความสะดวกในการป้องกันอุบัติเหตุการหกล้มภายในบ้าน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปคือการพัฒนาตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านมาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

และควรใช้สถิติเชิงอนุมานร่วมด้วยเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ได้มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีก ำหนดกำรตัดสินใจเข้ำร่วมในก ำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุ: กรณีศึกษำเขตเทศบำลต ำบลจะนะ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

 
จตุรภัทร จันทร์ทิตย1์  พิมใจ พรหมสุวรรณ2* และนิรชา หมิหมัน3  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุ (60-70ป)ี จ านวน 185 คน งานวิจัยนีใ้ช้วิธีเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ 
2 ทางเลือก (Binary-choice model) เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  และใช้แบบจ าลอง Logit 
Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดการเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 27.03 ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่
ก าหนดการเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ พบว่า อายุ เงินออม, หนี้สิน, การได้รับเงินจากบุตร, ชั่วโมงท างาน, และ
ค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  ส่วนปัจจัยด้านการศึกษา, 
รายได้, ค่าใช้จ่าย, อาชีพก่อนเกษียณอายุ และอาชีพหลังเกษียณ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเข้าร่วมใน
ก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 
 
ค ำส ำคัญ : การตัดสินใจเข้าร่วมผูสู้งอายุ สังคมผู้สูงอายุ ก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุ
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Factors Determining Labor Force Participation Decision of Elderly:  
A Case Study of Elderly in Area of Chana Sub-district Municipality,  

Chana District, Songkhla Province, Thailand 
  

Chaturapht Chantith, Pimjai Promsuwan, and Niracha Miman 
 

Abstract 
This research aims to study the factors that determine the labor force participation decision of the 

elderly in Chana Sub-district Municipality, Chana District, Songkhla Province. The study used a sample of 185 
elders (ages 60-70) and employed a quantitative data collection method by using questionnaires. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, and binary-choice model on decision-making 
to participate in the labor force of the elderly. The logit model is used to analyze the factors that determine 
the participation in the labor force of the elderly. The results showed that the sample group decided to 
participate in the labor force 72.97 percent and decided not to participate in the labor force 27.03 percent. 
The study on factors determining participation in the labor force of the elderly found that age, savings, debt, 
receiving payments from children, working hours, and expenses are negatively related to the decision to 
participate in the labor force of the elderly. As for education, income, expenses, occupation before 
retirement career, and after retirement career, are positively related to the decision to participate in the 
labor force of the elderly. 
Keywords: Decision to join the elderly, Aging Society, Elderly workforce 
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บทน ำ 
   การตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังแรงงานในการผลิต ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระการพึ่งพิงของประเทศและบุตร
หลาน ทั้งยังช่วยเพิ่มเวลาในการสะสมเงินส าหรับเพื่อใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต [1] ซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลัง
แรงงานของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของแต่บุคคล จังหวัดสงขลาถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในพื้นที่และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที ่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ จึงมีการเลือกพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พัฒนาเป็น ”เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ [2] ซึ่งในขณะเดียวกันจากการสังเกต
จ านวนประชากรวัยหนุ่มสาวในพื้นที่ มีการกระจายตัวไปท างานนอกพื้นที่เป็นจ านวนมาก ท าให้ในพื้นที่มีประชากรเป็น
ผู้สูงอายุและเด็กเป็นส่วนใหญ่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท าให้เกิดการขาดแคลนก าลังแรงงานจึงต้องหาก าลังแรงงานมา
ทดแทน โดยการดึงผู้สูงอายุท่ียังมีประสิทธิภาพในการท างานกับเข้ามาร่วมในก าลังแรงงาน จึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจเข้า
ร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลอ าเภอจะนะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ :กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท าต่อไปได้ 

วิธีกำรวิจัย   

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 – 70 ปี ในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา  ทั้งหมดจ านวน 737 คน [3] 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์โดยก าหนดเป็นร้อยละของประชากร [4] โดยมีขนาดประชากร
หลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25 % จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 185 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเจอ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สุขภาพ เงินบ าเหน็จ
บ านาญ เงินออมต่อเดือน เบี้ยยังชีพ หนี้สิน การให้เงินบุตร การได้รับเงินจากบุตร รายได้ ช่ัวโมงท างาน ภาระพึ่งพิง ค่าใช้จ่าย 
อาชีพก่อนเกษียณอายุและอาชีพหลังเกษียณอายุ 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงโดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) จากมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม มีค่าตั้งแต่ 
0.67 – 1.00 หากข้อค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.67 ผู้วิจัยจะท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ  

ตอนที่ 2 การตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจ 2 
ทางเลือก (Binary-choice model) และแบบจ าลอง Logit Model เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เมื ่อต้องการ
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ตัดสินใจทางเลือก 2 ทางเลือกหรือตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นแบบหุ่นมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ผลการศึกษาจะให้ความน่าจะเป็น
ของการตัดสินใจทางเลือกหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกทางเลือกหนึ่ง  
 โดยรูปแบบของแบบจ าลองโลจิท คือ  𝐼𝐼𝐼𝐼 ( 𝑃𝑃𝑖𝑖

1−𝑃𝑃𝑖𝑖
) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 

 โดยที่ 𝑃𝑃𝑖𝑖 คือ ค่าความน่าจะเป็นของการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ และ 1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖 คือ ค่าความน่าจะ

เป็นของการตัดสินใจไมเ่ข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 𝑃𝑃𝑖𝑖 = ( 1
1−𝑒𝑒−𝑧𝑧𝑖𝑖) = ( 𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖

1−𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖) 
โดยที่ 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛   

จากการทบทวนจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของ
ผู้สูงอายุ จึงมีการก าหนดปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ได้แก่อายุ (AGE) เพศ (SEX) 
สถานภาพสมรส (STT) ระดับการศึกษา (EDU) สุขภาพ (HEAL) เงนิบ าเหน็จบ านาญ (PANS) เงินออมต่อเดือน (SAV) เบีย้ยัง
ชีพ (ALL) หนี้สิน (DEBT) การให้เงินบุตร (GIVE) การไดร้ับเงินจากบุตร (RMC) รายได้ (INC) ช่ัวโมงท างาน (WHS) ภาระพึ่งพิง 
(PP) ค่าใช้จ่าย (COST) อาชีพก่อนเกษียณอายุ (JOB) อาชีพหลังเกษียณอายุ (JOBF) 
 สมการที่ใช้ในการศึกษาการก าหนดปัจจัยที่ท่ีก าหนดการตดัสินใจเขา้ร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุดังนี ้
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 + 𝛽𝛽2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 + 𝛽𝛽4𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴4 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝛽𝛽6𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽8𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽9𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽10𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1 +
𝛽𝛽11𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2 + 𝛽𝛽12𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3 + 𝛽𝛽13𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4 + 𝛽𝛽14𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸5 + 𝛽𝛽15𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸6 + 𝛽𝛽16𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻1 + 𝛽𝛽17𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻2 + 𝛽𝛽18𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻3 + 𝛽𝛽19𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻4 +
𝛽𝛽20𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻5 + 𝛽𝛽21PANS + 𝛽𝛽22SAV + 𝛽𝛽23ALL + 𝛽𝛽24DEBT + 𝛽𝛽25GIVE + 𝛽𝛽26RMC + 𝛽𝛽27𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝛽𝛽28𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝛽𝛽29𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼3 +
𝛽𝛽30𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼4 + 𝛽𝛽31𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼5 + 𝛽𝛽32𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆1 + 𝛽𝛽33𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽34𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽35𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽36𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆5 + 𝛽𝛽37𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆6 + 𝛽𝛽38𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆1 +
𝛽𝛽39𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽40𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽41𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽42𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆5 + 𝛽𝛽43𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆6 + 𝛽𝛽44𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆7 + 𝛽𝛽45 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽46 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽1 +  𝛽𝛽47 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽2 +
 𝛽𝛽48 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽3 + 𝛽𝛽49 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽4 + 𝛽𝛽50 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽5 + 𝛽𝛽51 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽6 + 𝛽𝛽52 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽7 + 𝛽𝛽53 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽1 + 𝛽𝛽54 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽2 + 𝛽𝛽55 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽3 + 𝛽𝛽56 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽4 +
𝛽𝛽57 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽5 + 𝛽𝛽58 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽6 + 𝛽𝛽59 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽7 + 𝛽𝛽60 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽8 + 𝛽𝛽61 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽9 + 𝜀𝜀                

โดย Y = 1 การตดัสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ และ Y = 0 การตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุ
      

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการหาความถี่

และร้อยละ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สุขภาพ เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินออมต่อเดือน เบี้ยยัง
ชีพ หนี้สิน การให้เงินบุตร การได้รับเงินจากบุตร รายได้ ช่ัวโมงท างาน ภาระพึ่งพิง ค่าใช้จ่าย อาชีพก่อนเกษียณอายุและอาชีพ
หลังเกษียณอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 63 - 65 ปี (ร้อยละ 32.97) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 36.22) สถานภาพอยู่ด้วยกนั 
(ร้อยละ 62.70) มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 50.27) สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.49) ไม่ได้
รับเงินบ าเหน็จบ านาญ (ร้อยละ 86.49) มีเงินออม (ร้อยละ 69.73) ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่มีภาระหนี้สิน (ร้อย
ละ 60.00) ไม่ได้ให้เงินแก่บุตร (ร้อยละ 89.19) ได้รับเงินจากบุตร (ร้อยละ 55.68) และส่วนใหญ่ต้องการรายได้ที่เหมาะสมจาก
การท างานต่อเดือนระหว่าง 5,000 –10,000 บาท  ต้องการท างานวันละ 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 45.41) โดยมีภาระพึ่งพิงในการ
เลี้ยงดูหลาน (ร้อยละ 58.38) มีค่าใช้จ่ายในส่วนของครัวเรือน (ร้อยละ 71.89) ซึ่งก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อย
ละ 50.27) และหลังเกษียณอายุอยากประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 48.11) มีการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงาน 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อำย ุ    รำยได้ (ที่เหมำะสมจำกกำรท ำงำนต่อเดอืน) 
60 - 62 ปี 44 23.78  5,000 –10,000 บาท 65 35.14 
63 – 65 ปี 61 32.97  10,001 – 15,000 บาท 46 24.87 
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ตัดสินใจทางเลือก 2 ทางเลือกหรือตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นแบบหุ่นมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ผลการศึกษาจะให้ความน่าจะเป็น
ของการตัดสินใจทางเลือกหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกทางเลือกหนึ่ง  
 โดยรูปแบบของแบบจ าลองโลจิท คือ  𝐼𝐼𝐼𝐼 ( 𝑃𝑃𝑖𝑖

1−𝑃𝑃𝑖𝑖
) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 

 โดยที่ 𝑃𝑃𝑖𝑖 คือ ค่าความน่าจะเป็นของการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ และ 1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖 คือ ค่าความน่าจะ

เป็นของการตัดสินใจไมเ่ข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 𝑃𝑃𝑖𝑖 = ( 1
1−𝑒𝑒−𝑧𝑧𝑖𝑖) = ( 𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖

1−𝑒𝑒𝑧𝑧𝑖𝑖) 
โดยที่ 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛   

จากการทบทวนจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของ
ผู้สูงอายุ จึงมีการก าหนดปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ได้แก่อายุ (AGE) เพศ (SEX) 
สถานภาพสมรส (STT) ระดับการศึกษา (EDU) สุขภาพ (HEAL) เงนิบ าเหน็จบ านาญ (PANS) เงินออมต่อเดือน (SAV) เบีย้ยัง
ชีพ (ALL) หนี้สิน (DEBT) การให้เงินบุตร (GIVE) การไดร้ับเงินจากบุตร (RMC) รายได้ (INC) ช่ัวโมงท างาน (WHS) ภาระพึ่งพิง 
(PP) ค่าใช้จ่าย (COST) อาชีพก่อนเกษียณอายุ (JOB) อาชีพหลังเกษียณอายุ (JOBF) 
 สมการที่ใช้ในการศึกษาการก าหนดปัจจัยที่ท่ีก าหนดการตดัสินใจเขา้ร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุดังนี ้
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 + 𝛽𝛽2𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 + 𝛽𝛽4𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴4 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝛽𝛽6𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽8𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽9𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽10𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1 +
𝛽𝛽11𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2 + 𝛽𝛽12𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3 + 𝛽𝛽13𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4 + 𝛽𝛽14𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸5 + 𝛽𝛽15𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸6 + 𝛽𝛽16𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻1 + 𝛽𝛽17𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻2 + 𝛽𝛽18𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻3 + 𝛽𝛽19𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻4 +
𝛽𝛽20𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐻𝐻5 + 𝛽𝛽21PANS + 𝛽𝛽22SAV + 𝛽𝛽23ALL + 𝛽𝛽24DEBT + 𝛽𝛽25GIVE + 𝛽𝛽26RMC + 𝛽𝛽27𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝛽𝛽28𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝛽𝛽29𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼3 +
𝛽𝛽30𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼4 + 𝛽𝛽31𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼5 + 𝛽𝛽32𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆1 + 𝛽𝛽33𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽34𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽35𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽36𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆5 + 𝛽𝛽37𝑊𝑊𝐻𝐻𝑆𝑆6 + 𝛽𝛽38𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆1 +
𝛽𝛽39𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽40𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆3 + 𝛽𝛽41𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆4 + 𝛽𝛽42𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆5 + 𝛽𝛽43𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆6 + 𝛽𝛽44𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆7 + 𝛽𝛽45 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽46 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽1 +  𝛽𝛽47 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽2 +
 𝛽𝛽48 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽3 + 𝛽𝛽49 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽4 + 𝛽𝛽50 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽5 + 𝛽𝛽51 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽6 + 𝛽𝛽52 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽7 + 𝛽𝛽53 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽1 + 𝛽𝛽54 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽2 + 𝛽𝛽55 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽3 + 𝛽𝛽56 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽4 +
𝛽𝛽57 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽5 + 𝛽𝛽58 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽6 + 𝛽𝛽59 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽7 + 𝛽𝛽60 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽8 + 𝛽𝛽61 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽9 + 𝜀𝜀                

โดย Y = 1 การตดัสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ และ Y = 0 การตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุ
      

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการหาความถี่

และร้อยละ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สุขภาพ เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินออมต่อเดือน เบี้ยยัง
ชีพ หนี้สิน การให้เงินบุตร การได้รับเงินจากบุตร รายได้ ช่ัวโมงท างาน ภาระพึ่งพิง ค่าใช้จ่าย อาชีพก่อนเกษียณอายุและอาชีพ
หลังเกษียณอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 63 - 65 ปี (ร้อยละ 32.97) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 36.22) สถานภาพอยู่ด้วยกนั 
(ร้อยละ 62.70) มกีารศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 50.27) สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.49) ไม่ได้
รับเงินบ าเหน็จบ านาญ (ร้อยละ 86.49) มีเงินออม (ร้อยละ 69.73) ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่มีภาระหนี้สิน (ร้อย
ละ 60.00) ไม่ได้ให้เงินแก่บุตร (ร้อยละ 89.19) ได้รับเงินจากบุตร (ร้อยละ 55.68) และส่วนใหญ่ต้องการรายได้ที่เหมาะสมจาก
การท างานต่อเดือนระหว่าง 5,000 –10,000 บาท  ต้องการท างานวันละ 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 45.41) โดยมีภาระพึ่งพิงในการ
เลี้ยงดูหลาน (ร้อยละ 58.38) มีค่าใช้จ่ายในส่วนของครัวเรือน (ร้อยละ 71.89) ซึ่งก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อย
ละ 50.27) และหลังเกษียณอายุอยากประกอบอาชีพอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 48.11) มีการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงาน 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อำย ุ    รำยได้ (ที่เหมำะสมจำกกำรท ำงำนต่อเดอืน) 
60 - 62 ปี 44 23.78  5,000 –10,000 บาท 65 35.14 
63 – 65 ปี 61 32.97  10,001 – 15,000 บาท 46 24.87 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
66 – 68 ปี  51 27.57  15,001 – 20,000 บาท 27 14.59 
69 – 70 ปี 29 15.68  มากกว่า 20,000 บาท 3 1.62 
รวม 185 100.00  ไม่ต้องการท างาน 44 23.78 

เพศ    รวม 185 100.00 
ชาย 67 36.22  ชั่วโมงท ำงำนต่อวนั   

หญิง 118 63.78  4 ช่ัวโมง 2 1.08 
รวม 185 100.00  5 ช่ัวโมง 14 7.57 

สถำนภำพสมรส    6 ช่ัวโมง 84 45.41 
อยู่ด้วยกัน (สมรส) 116 62.7.  7 ช่ัวโมง 1 0.54 
โสด 9 4.87  8 ช่ัวโมง 40 21.62 
หย่าร่าง 22 11.89  ไม่ต้องการท างาน 44 23.78 
หม้าย 38 20.54  รวม 185 100.00 
รวม 185 100.00  ภำระพึ่งพงิในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำน 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด      มีการเลี้ยงดูบุตรหลาน    108 58.38 
ไม่ได้เรียน 7 3.78    ไม่มีการเลี้ยงดูบุตรหลาน 77 41.62 
ประถมศึกษา 93 50.27    รวม 185 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 18 9.73  ค่ำใช้จ่ำย (เลือกได้มำกว่ำ 1 ข้อ) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 17.84  ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 133 71.89 
ปวส./ อนุปริญญาตร ี 6 3.24  ค่ารักษาพยาบาล 14 7.57 
สูงกว่าปริญญาตร ี 28 15.14  ค่าเดินทาง 80 43.24 
  รวม 185 100.00  ค่าท่องเที่ยว 19 10.27 

ระดับสุขภำพ    ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 4.32 
สุขภาพดีมาก 15 8.11  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  7 3.78 
สุขภาพด ี 67 36.22  ไม่มีค่าใช้จ่าย 36 19.46 
สุขภาพปานกลาง 86 46.49  รวม   

สุขภาพแย่ 17 9.19  อำชีพก่อนเกษียณอำย ุ
รวม 185 100.00  ข้าราชการ/บ าเหน็จบ านาญ 19 10.27 

เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ    เกษตรกร 32 17.3 
ได้รับ 25 13.51  ค้าขาย 93 50.27 
ไม่ได้รับ 160 86.49  ที่ปรึกษา ช านาญการพิเศษ 2 1.08 
รวม 185 100.00  ร้านอาหาร/กาแฟ 7 3.78 

เงินออมต่อเดอืน    ขับรถรับ - ส่ง 14 7.57 
มีเงินออม 129 69.73  รับจ้าง ระบุ …………… 18 9.73 
ไม่มีเงินออม 56 30.27  รวม 185 100.00 
รวม 185 100.00  อำชีพหลังเกษียณอำย ุ

เบี้ยยังชีพ    วิทยากรพิเศษ 1 0.54 
ได้รับ 185 100.00  ที่ปรึกษา ช านาญการพิเศษ 7 3.78 
ไม่ได้รับ - -  ค้าขาย 89 48.11 
รวม 185 100.00  ร้านอาหาร/กาแฟ 9 4.86 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หนี้สิน    ขายของออนไลน์ 4 2.16 

มีหน้ีสิน 74 40.00  รับจ้างเลี้ยงเด็ก 8 4.32 
ไม่มีหน้ีสิน 111 60.00  เกษตรกร 25 13.51 
รวม 185 100.00  อื่น ๆ (โปรดระบุ).......... 19 10.27 

กำรให้เงินบตุรตอ่เดือน  ไม่ต้องการท างาน 23 12.43 
ให้เงินแก่บุตร 20 10.81  รวม 185 100.00 
ไม่ให้เงินแก่บุตร 165 89.19  กำรตัดสินใจเข้ำร่วมในก ำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุ 
รวม 185 100.00  เข้าร่วม 135 72.97 

กำรได้รบัเงนิจำกบุตรต่อเดอืน  ไม่เข้าร่วม 50 27.03 
ได้รับเงินจากบุตร 103 55.68  รวม 185 100.00 
ไม่ได้รับเงินจากบุตร 82 44.32  

   
รวม 185 100.00  

   
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสนิใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ การตัดสินใจ 2 ทางเลือก Binary-
choice mode เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบจ าลอง Logit Model 

Variable Coefficient Sig.  Variable Coefficient Sig. 
Const 
AGE1 
AGE2 
AGE3 
SEX 
STT1 
STT2 
STT3 
STT4 
EDU1 
EDU2 
EDU3 
EDU4 
EDU5 
HEAL1 
HEAL2 
HEAL3 
HEAL4 
PANS 
SAV 
DEBT 
GIVE 
RMC 

−19.8192 
−3.58331 
−1.12774 
−1.51508 
2.10635 
19.4943 
19.0971 
20.8965 
15.9345 
1.21577 
−3.59134 
5.35229 
14.0457 
−3.24827 
−3.04453 
0.992010 
2.51372 
6.11138 
0.415319 
−3.56882 
−4.41748 
2.12552 
−4.90198 

0.9977 
0.0506 * 
0.5051 
0.4571 
0.0960 * 
0.9978 
0.9978 
0.9976 
0.9982 
0.5546 
0.1933 
0.0155 ** 
0.9984 
0.2328 
0.3742 
0.7153 
0.3691 
0.1678 
0.7691 
0.0244 ** 
0.0091 *** 
0.3525 
0.0097 *** 

  
INC2 
INC4 
WHS4 
PP 
COST1 
COST2 
COST3 
COST4 
COST5 
COST7 
JOB1 
JOB2 
JOB3 
JOB5 
JOB6 
JOB7 
JOBF2 
JOBF3 
JOBF4 
JOBF6 
JOBF7 
JOBF8 

 
6.67820 
6.39612 
−11.8268 
0.356626 
−1.03506 
−5.32313 
4.39340 
−3.27316 
1.85561 
−4.84292 
5.47664 
5.35220 
1.24326 
7.08440 
0.0634015 
10.5581 
−4.07871 
6.88244 
1.89374 
−0.771087 
−1.31417 
−0.737764 

 
0.0007 *** 
0.0053 *** 
0.0020     *** 
0.8142 
0.7351 
0.0765 * 
0.0381 ** 
0.2863 
0.4766 
0.2199 
0.1372 
0.1279 
0.7108 
0.1145 
0.9863 
0.0490 ** 
0.1895 
0.0062 *** 
0.5253 
0.8126 
0.5164 
0.7845 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ***0.01 , **0.05 , *0.1  และ Adjusted R-squared = 0.298483 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หนี้สิน    ขายของออนไลน์ 4 2.16 

มีหน้ีสิน 74 40.00  รับจ้างเลี้ยงเด็ก 8 4.32 
ไม่มีหน้ีสิน 111 60.00  เกษตรกร 25 13.51 
รวม 185 100.00  อื่น ๆ (โปรดระบุ).......... 19 10.27 

กำรให้เงินบตุรตอ่เดือน  ไม่ต้องการท างาน 23 12.43 
ให้เงินแก่บุตร 20 10.81  รวม 185 100.00 
ไม่ให้เงินแก่บุตร 165 89.19  กำรตัดสินใจเข้ำร่วมในก ำลังแรงงำนของผู้สูงอำย ุ
รวม 185 100.00  เข้าร่วม 135 72.97 

กำรได้รบัเงนิจำกบุตรต่อเดอืน  ไม่เข้าร่วม 50 27.03 
ได้รับเงินจากบุตร 103 55.68  รวม 185 100.00 
ไม่ได้รับเงินจากบุตร 82 44.32  

   
รวม 185 100.00  

   
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสนิใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ การตัดสินใจ 2 ทางเลือก Binary-
choice mode เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบจ าลอง Logit Model 

Variable Coefficient Sig.  Variable Coefficient Sig. 
Const 
AGE1 
AGE2 
AGE3 
SEX 
STT1 
STT2 
STT3 
STT4 
EDU1 
EDU2 
EDU3 
EDU4 
EDU5 
HEAL1 
HEAL2 
HEAL3 
HEAL4 
PANS 
SAV 
DEBT 
GIVE 
RMC 

−19.8192 
−3.58331 
−1.12774 
−1.51508 
2.10635 
19.4943 
19.0971 
20.8965 
15.9345 
1.21577 
−3.59134 
5.35229 
14.0457 
−3.24827 
−3.04453 
0.992010 
2.51372 
6.11138 
0.415319 
−3.56882 
−4.41748 
2.12552 
−4.90198 

0.9977 
0.0506 * 
0.5051 
0.4571 
0.0960 * 
0.9978 
0.9978 
0.9976 
0.9982 
0.5546 
0.1933 
0.0155 ** 
0.9984 
0.2328 
0.3742 
0.7153 
0.3691 
0.1678 
0.7691 
0.0244 ** 
0.0091 *** 
0.3525 
0.0097 *** 

  
INC2 
INC4 
WHS4 
PP 
COST1 
COST2 
COST3 
COST4 
COST5 
COST7 
JOB1 
JOB2 
JOB3 
JOB5 
JOB6 
JOB7 
JOBF2 
JOBF3 
JOBF4 
JOBF6 
JOBF7 
JOBF8 

 
6.67820 
6.39612 
−11.8268 
0.356626 
−1.03506 
−5.32313 
4.39340 
−3.27316 
1.85561 
−4.84292 
5.47664 
5.35220 
1.24326 
7.08440 
0.0634015 
10.5581 
−4.07871 
6.88244 
1.89374 
−0.771087 
−1.31417 
−0.737764 

 
0.0007 *** 
0.0053 *** 
0.0020     *** 
0.8142 
0.7351 
0.0765 * 
0.0381 ** 
0.2863 
0.4766 
0.2199 
0.1372 
0.1279 
0.7108 
0.1145 
0.9863 
0.0490 ** 
0.1895 
0.0062 *** 
0.5253 
0.8126 
0.5164 
0.7845 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ***0.01 , **0.05 , *0.1  และ Adjusted R-squared = 0.298483 

 จากตาราง 2 สามารถก าหนดสมการที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงาน
ของผู้สูงอาย ุดังนี ้
                   𝑌𝑌𝑖𝑖 =  −19.8192 − 3.58331𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1∗ + 2.10635𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆∗ + 5.352298 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3∗∗ − 3.56882𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆∗∗  −
4.41748DEBT∗∗∗ − 4.90198RMC∗∗∗ + 6.67820INC2∗∗∗ + 6.39612INC4∗∗∗ − 11.8268WHS4∗∗∗ −
5.32313𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶2∗ + 4.39340𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶3∗∗ +  10.5581𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽7∗∗ + 6.88244 𝐽𝐽𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽3∗∗∗             
  
  จากสมการ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  
ได้แก่ AGE1 (อายุ 60-62 ปี), SAV (เงินออมต่อเดือน), DEBT (หนี้สิน), RMC (การได้รับเงินจากบุตร), WHS4 (ช่ัวโมงท างาน 6 
ช่ัวโมงต่อวัน)  และ COST2 (ค่ารักษาพยาบาล) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลัง
แรงงานของผู้สูงอายุ ได้แก่ SEX (เพศ), EDU3 (มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.), INC2 (รายได้ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน), 
INC4 (รายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน), COST3 (ค่าเดินทาง), JOB7 (รับจ้าง) และ JOBF3 (ค้าขาย)  

การอภิปรายผล จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุใน
ทิศทางเดียวกัน ได้แก่ เพศ (Sig. < 0.1), การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช., ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอาชีพก่อน
เกษียณคือรับจ้าง (Sig. < 0.05), รายได้ที่เหมาะสมในการท างาน 5,000-10,000 และ 10,001-15,000 บาท และอาชีพหลัง
เกษียณคือค้าขาย (Sig. < 0.01) แสดงว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. สนใจที่จะเข้าร่วมในก าลังแรงงาน 
อีกทั้งผู้สูงอายุที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงจะตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในก าลังแรงงานสูง เนื่องจากการท างานจะมีรายได้มาจุน
เจือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุมองว่าหากรายได้ที่เหมาะสมจากการท างานอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 และ 10,001-15,000 
บาท เป็นรายได้ที่เหมาะสมจะท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากข้ึน และผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพก่อนเกษียณคือรับจ้าง และ
อาชีพหลังเกษียณคือค้าขายจะตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น ทางด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วม
ในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในทิศทางตรงข้าม ได้แก่ อายุ 60-62 ปี และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (Sig. < 0.1), เงินออม 
(Sig. < 0.05), การได้รับเงินจากบุตร และช่ัวโมงการท างาน 6 ช่ัวโมงต่อวัน (Sig. < 0.01) แสดงว่า หากผู้สูงอายุมีอายุมากกว่า 
60-62 ปี จะตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานลดลง เนื่องจากอายุที่มากขึ้นจะส่งผลต่อการท างานได้น้อยลง ส่วนผู้สูงอายุที่มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก จะตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานลดลง เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่มากสะท้อนถึงปัญหา
ด้านสุขภาพและความพร้อมในการท างานที่ลดลง ส่วนผู้สูงอายุที่มีเงินออมและได้รับเงินจากบุตรมากจะตัดสินใจเข้าร่วมใน
ก าลังแรงงานลดลง เนื่องจากมีเงินเพียงพอในการด ารงชีวิต ส่วนทางด้านชั่วโมงการท างาน ผู้สูงอายุมองว่าช่ัวโมงการท างานที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ 6 ชั่วโมงต่อวัน หากชั่วโมงการท างานมากกว่า 6 ชั่วโ มงต่อวัน จะท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลัง
แรงงานลดลง เนื่องจากการท างานมากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวันจะมากไปส าหรับวัยผู้สูงอายุท่ีต้องการเวลาพักผ่อน 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ได้ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้าน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เงินออมต่อเดือน หนี้สิน การ
ได้รับเงินจากบุตร รายได้ ช่ัวโมงท างาน ค่าใช้จ่าย อาชีพก่อนเกษียณอายุ อาชีพหลังเกษียณอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ [5], พรทวี เถื่อนค าแสนและบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย [6], พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์และนงนุช สุนทรชว
กานต์ [7], สุรพันธุ์ เล้าวิวัฒนา [8] ได้เห็นถึงประเด็นเดียวกันว่าปัจจัยด้านอายุ เพศ  ระดับการศึกษา รายได้  หน้ีสิน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงาน งานวิจัยของทิพรัตน์ มาระเนตร [9], พรทวี เถื่อนค าแสนและบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒันชัย 
[6], พิสุทธ์ิ กุลธนวิทย์และนงนุช สุนทรชวกานต์ [7]  ได้เห็นถึงประเด็นเดียวกันว่าปัจจัยด้านเงินออม ค่าใช้จ่ายส่งผลต่อการตัด
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานและงานวิจัยของสุรพันธุ์  เล้าวิวัฒนา [8] ได้เห็นถึงประเด็นเพิ่มเติมคือปัจจัยด้านการได้รับเงิน
จากบุตร อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอาย ุ
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   จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีการตัดสินใจเข้ารว่ม
ในก าลังแรงงานร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 27.03  ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช., ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง, อาชีพก่อนเกษียณคือรับจ้าง, อาชีพหลังเกษียณคือค้าขาย และรายได้ที่เหมาะสมในการท างาน 5,000-15,000 บาท 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในทิศทางตรงข้าม  ได้แก่ อายุ 60-62 ปี, ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล, เงินออม, การได้รับเงินจากบุตร และชั่วโมงการท างาน 6 ชั่วโมงต่อวัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ก่อนเกษียณมีอาชีพรับจ้างและหลังเกษียณมีอาชีพค้าขาย จะ
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในก าลังแรงงานสูง อีกทั้งผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้าร่วมในก าลังแรงงานส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 60-62 ปี และ
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อย ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ทีม่ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุทีม่ีเงินออมน้อยและได้รับเงิน
จากบุตรน้อย จะตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น และผู้สูงอายุมองว่าหากมีชั่วโมงการท างานวันละ 6 ชั่วโมง และมี
รายได้จากการท างานอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาทต่อเดือนท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเข้าร่วมในก าลงัแรงงานหลังเกษียณอายุ ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ควรมีการส่งเสริมให้มีการจ้างงานส าหรับผู้สูงอายตุามก าลังและศักยภาพของแรงงาน ส่วนผู้ทีส่นใจท าวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต 
อาจจะศึกษาการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีอื่นๆ เช่น เขตชุมชนเมือง  
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   จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีการตัดสินใจเข้ารว่ม
ในก าลังแรงงานร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 27.03  ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช., ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง, อาชีพก่อนเกษียณคือรับจ้าง, อาชีพหลังเกษียณคือค้าขาย และรายได้ที่เหมาะสมในการท างาน 5,000-15,000 บาท 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุในทิศทางตรงข้าม  ได้แก่ อายุ 60-62 ปี, ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล, เงินออม, การได้รับเงินจากบุตร และชั่วโมงการท างาน 6 ชั่วโมงต่อวัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ก่อนเกษียณมีอาชีพรับจ้างและหลังเกษียณมีอาชีพค้าขาย จะ
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในก าลังแรงงานสูง อีกทั้งผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้าร่วมในก าลังแรงงานส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 60-62 ปี และ
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อย ซึ่งถือว่ายังเป็นผู้ทีม่ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายทุีม่เีงินออมน้อยและได้รับเงิน
จากบุตรน้อย จะตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น และผู้สูงอายุมองว่าหากมีชั่วโมงการท างานวันละ 6 ชั่วโมง และมี
รายได้จากการท างานอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาทต่อเดือนท าให้ผู้สูงอายตุัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเข้าร่วมในก าลงัแรงงานหลังเกษียณอายุ ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ควรมีการส่งเสริมให้มีการจ้างงานส าหรับผู้สูงอายตุามก าลังและศักยภาพของแรงงาน ส่วนผู้ทีส่นใจท าวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต 
อาจจะศึกษาการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีอื่นๆ เช่น เขตชุมชนเมือง  
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การประเมินมูลค-าทางเศรษฐกิจของแหล-งท-องเท่ียวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

จตุรภัทร จันทร*ทิตย*1* สรัช ดอกบัวแก6ว2 และสุนิตา องศารา3 
 

บทคัดย-อ 

 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของนํ้าตกวังสายทอง แบบสอบถามมีค่า

สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ .95 ถูกใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจํานวน 381 คน การศึกษานี้ใช้วิธีค่าเดินทาง

รายบุคคลในการประเมินมูลค่านํ้าตกวังสายทอง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเดินทางเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา

นํ้าตกวังสายทองเท่ากับ 799.19 บาทต่อคนต่อครั้ง สามารถคํานวณส่วนเกินผู้บริโภคได้เท่ากับ 10,685.186 บาทต่อคน 

ในขณะที ่มูลค่านํ ้าตกวังสายทองในปี 2563 อยู ่ที ่ 105,429,481.30 บาท การศึกษานี ้เลือกกลุ BมตัวอยBางเฉพาะ

นักทBองเที่ยวที่เปHนชาวไทยเทBานั้น ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรศึกษาจากนักทBองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังน้ำตกวัง

สายทอง 
 

คำสำคัญ : การประเมินมูลคBา มูลคBาทางเศรษฐกิจ น้ำตกวังสายทอง พื้นที่จังหวัดสตูล 
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Recreational Economic Value of Wang Sai Thong Waterfall, 

La-Ngu District, Satun Province, Thailand 
 

Chaturaphat Chantith1*, Sarat Dokbuakeaw2, and Sunita Ongsara3 
 

Abstract 

 The main objective of this study was to study the economic value of Wang Sai Thong Waterfall. 

The questionnaire had a reliability coefficient of .95 used to collect data from 381 tourists. This study 

used the individual Travel Cost Method to evaluate the value of Wang Sai Thong Waterfall. The results 

found that the average travel cost to Wang Sai Thong of each tourist was equal to 799.19 baht at a 

time. The consumer surplus was 10,685.186 baht per person, while the total economic value of Wang 

Sai Thong Waterfall in 2020 was 105,429,481.30 baht per year. This study selected a sample of Thai 

tourists only. Therefore, further studies should be studied from all tourists who travel to Wang Sai 

Thong Waterfall. 
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บทนำ 
น้ำตกวังสายทอง ตั้งอยูBบริเวณเขตรักษาพันธุ*สัตว*ปÇาเขาบรรทัด หมูBที่ 10 บ6านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู 

จังหวัดสตูล ถือเปHนแหลBงทBองเที่ยวทางธรรมชาติที่ได6รับความนิยมเปHนอยBางมากและในละแวกใกล6เคียงกันก็จะมีรีสอร*ท

โฮมสเตย*จำนวนมากสำหรับการรองรับนักทBองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เชBน การเที่ยวชมถ6า การพายเรือแคนู/

คยัค และการสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผBามานิที่อาศัยอยูBบริเวณใกล6เคียงกับน้ำตก ด6วยเหตุนี้การประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจ

ของแหลBงทBองเที่ยวจะชBวยสร6างความตระหนักให6กับคนในพื้นที่รวมถึงหนBวยงานที่เกี่ยวข6องเห็นความสำคัญของแหลBง

ทBองเที่ยวจากการเปHนแหลBงรายได6ให6กับชุมชนท6องถิ่น เมื่อเกิดความตระหนักขึ้นก็อาจทำให6ให6กับคนในพื้นที่รวมถึง

หนBวยงานที่เกี่ยวข6องเห็นความสำคัญและชBวยกันอนุรักษ*หรือพัฒนาให6น้ำตกวังสายทองเปHนสถานที่ทBองเที่ยวธรรมชาติ

อยBางยั่งยืน สำหรับการศึกษาเรื่องการประเมินมูลคBาสิ่งแวดล6อมมีหลากหลายวิธีแตBที่นำไปใช6ในการประเมินเพื่อวัดมูลคBา

ของสถานที่พักผBอนหยBอนใจนั้น โดยสBวนใหญBมักนิยมเลือกใช6เทคนิคต6นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method : TCM) 

เชBนในงานวิจัยของมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ และดาริน รุ่งกลิ่น [1] และรอฮานี มะสาแม [2] ได6ทำการศึกษามูลคBาของ

สิ่งแวดล6อมหรือแหลBงนันทนาการด6วยเทคนิคต6นทุนการเดินทาง TCM ซึ่งใช6เครื่องมือในการวิเคราะห*แบบคำนวณต6นทุน

คBาใช6จBายในการทBองเที่ยวแบบรายบุคคล (Individual Travel Cost Method : ITCM) และแบบคำนวณต6นทุนคBาใช6จBาย

ในการเดินทางแบบแบBงเขต (ZTCM) เพื่อประเมินมูลคBาที่เกิดจากการใช6โดยตรงให6ปรากฎในรูปของตัวเงิน นอกจากนี้ยัง

ได6กลBาวถึงข6อดีข6อเสียของ TCM แตBละแบบไว6ดังนี้ ITCM เหมาะสำหรับการประมาณการอุปสงค*สBวนบุคคลแตBอาจมี

ปíญหาหากแหลBงทBองเที่ยวนั้นมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวน6อยอาจสBงผลให6คBา R-square ของแบบจำลองต่ำ ในขณะที่ 

ZTCM นั้นจะชBวยแก6ไขปíญหาโอกาสเดินทางมาเที่ยวน6อยจากการกำหนดโซนในการเดินทาง แตBอาจมีปíญหาจากการที่มี

จำนวนโซนน6อยเกินไปอาจไมBเหมาะสมในการวัดคBาทางสถิติ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้เปHนการประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจ

ของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ยังไมBมีมูลคBาในตลาดโดยเทคนิคที่ใช6ในการประเมินมูลคBา

ทางเศรษฐกิจโดยใช6 ITCM เนื่องจากน้ำตกวังสายทองเปHนที่นิยมและมีโอกาสเดินทางมาได6บBอย โดยผลการวิจัยจะทำให6

ทราบถึงมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองที่กBอให6เกิดรายได6กับชุมชน และเพื่อนำไปเปHนฐานข6อมูล

เบื้องต6นในการประกอบการตัดสินใจของภาครัฐหรือหนBวยงานที่เกี่ยวข6องในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลหรือฟñóนฟู

แหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองในอนาคต 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาข6อมูลการเดินทาง ลักษณะพฤติกรรมการมาทBองเที่ยว และปíจจัยที่มีอิทธิพลตBอการเดินทางมา

ทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุBมตัวอยBาง ประชากรในการวิจัย คือ ข6อมูลนักทBองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทBองเที่ยว

น้ำตกวังสายทอง ในปô พ.ศ. 2563 ที่จำนวน 45,585 คน [3] กำหนดขนาดกลุBมตัวอยBางโดยใช6สูตรของเครซี่และมอร*แกน 

ในกรณีทราบจำนวนประชากรที่แนBนอน [4] ได6ขนาดของกลุBมตัวอยBางจำนวน 381 คน ทั้งนี้เพื่อปúองกันความผิดพลาด

ของข6อมูลซึ่งอาจเกิดจากการนักทBองเที่ยวตอบไมBครบทุกข6อ ผู6วิจัยจึงเก็บข6อมูลจำนวน 400 คน โดยทำการสุBมตัวอยBาง

แบบบังเอิญ  

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข6อมูลคือ แบบสอบถามแบBงออกเปHน 4 สBวน ได6แกB  

สBวนที่ 1 ข6อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทBองเที่ยวบริเวณน้ำตกวังสายทอง ประกอบไปด6วย 

เพศ อายุ สภาพภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได6 โดยเปHนข6อคำถามแบบเลือกตอบ

และคำถามปลายเปùด  
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สBวนที่ 2 พฤติกรรมการมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองบริเวณน้ำตกวังสายทอง ซึ่งประกอบด6วย วัตถุประสงค*

ในการเดินทาง ประสบการณ*การทBองเที่ยว การรับรู6ข6อมูล ผู6รBวมเดินทาง จำนวนสมาชิกรBวมเดินทาง ชBวงเวลาที่ทBานเลือก

เดินทาง ระยะเวลาที่ใช6ในการทBองเที่ยว ปíจจัยที่ดึงดูดใจ รูปแบบกิจกรรม การกลับมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองอีกครั้ง 

จำนวนครั้งของการมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง ในรอบ 1 ปô ที่ผBานมา โดยเปHนข6อคำถามแบบเลือกตอบและคำถาม

ปลายเปùด  

สBวนที่ 3 ข6อมูลคBาใช6จBายในการเดินทางของนักทBองเที่ยวบริเวณน้ำตกวังสายทอง ประกอบด6วย เขตที่พัก

อาศัย พาหนะที่ใช6ในการเดินทาง ระยะทางระหวBางที่พักถึงน้ำตกวังสายทอง และคBาใช6จBายในการเดินทาง โดยเปHนข6อ

คำถามแบบเลือกตอบและคำถามปลายเปùด  

สBวนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักทBองเที่ยวที่มีแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัด

สตูลและข6อเสนอแนะอื่น ๆ ในประเด็นตBาง ๆ โดยเปHนข6อคำถามแบบเลือกตอบและคำถามปลายเปùด ใช6วิธีแบบมาตร

สBวนประมาณคBา โดยคำถามแตBละข6อมีระดับการเลือกตอบได6 5 ระดับ ได6แกB 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 

คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน6อย และ 1 คะแนน 

หมายถึง พึงพอใจน6อยที่สุด 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผู6วิจัยได6นำแบบสอบถามการประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยว

น้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให6ผู6เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทBานตรวจสอบความสอดคล6องระหวBางข6อคำถามกับ

วัตถุประสงค*การวิจัย พบวBาข6อคำถามโดยสBวนใหญBมีคBา IOC อยูBที่ 0.67-1.00 สำหรับข6อคำถามที่มีคBา IOC น6อยกวBา 0.5 

ได6มีการปรับปรุงข6อคำถามตามคำแนะของผู6เชี่ยวชาญ จากนั้นทำการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยหาคBาสัมประสิทธิแ์อลฟÇา

ครอนบราคพบวBามีคBาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทBากับ 0.95 [5] 

 การวิเคราะห*ข6อมูลใช6โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห*สถิติพรรณนา ได6แกB ความถี่ ร6อยละ คBาเฉลี่ย 

และสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห*หาปíจจัยที่มีอิทธิพลตBอการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองโดยใช6วิธี

กำลังสองน6อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งวิเคราะห*ในรูปของสมการถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส6นสำหรับ

ประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองเพื่อใช6ในแบบจำลอง ITCM 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
สBวนที่ 1 ผลการศึกษาข6อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทBองเที่ยวบริเวณน้ำตกวังสายทอง จากกลุBม

ตัวอยBาง 400 คน พบวBา นักทBองเที่ยวสBวนใหญBเปHนเพศหญิง (ร6อยละ 60.4) มีอายุระหวBาง 21 – 30 ปô สถานภาพโสด 

(ร6อยละ 56.7) รองลงมาคือสมรส (ร6อยละ 36.6) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยูBระหวBาง 4 – 6 คน (ร6อยละ 59.80) โดย

สBวนใหญBจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร6อยละ 37) มีอาชีพเปHนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด (ร6อยละ 26.2) รองลงมา 

คือรับจ6างทั่วไป (ร6อยละ 19.9) และมีรายได6เฉลี่ยตBอเดือนประมาณ 11,282.02 บาท 

สBวนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง พบวBา นักทBองเที่ยวสBวนใหญBมีความตั้งใจมา

เที่ยวและพักผBอนหยBอนใจ (ร6อยละ 92.1) และมีประสบการณ*การทBองเที่ยวมากBอน (ร6อยละ76.40) โดยสBวนใหญBทราบ

ข6อมูลจากเพื่อน/ญาติพี่น6อง/คนในครอบครัว (ร6อยละ 60.4) โดยมากเปHนการเดินทางมาทBองเที่ยวกับครอบครัว (ร6อยละ 

61.9) โดยนิยมเดินทางมาเปHนกลุBมเล็ก ๆ มีจำนวนสมาชิก 1–5 คน (ร6อยละ 45.9) ชBวงเวลาที่เดินทางมักเปHนชBวงวันหยุด

สุดสัปดาห* (ร6อยละ 68) และใช6ระยะเวลาในการทBองเที่ยวโดยเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 23 นาที ปíจจัยที่ดึงดูดให6เลือกเดินทางมา

ทBองเที่ยวคือความสวยงามของน้ำตก (ร6อยละ 61.4) และมีความคิดวBาจะกลับมาเที่ยวอีกครั้ง (ร6อยละ 92.1) 

สBวนที่ 3 ข6อมูลคBาใช6จBายในการเดินทางของนักทBองเที่ยวบริเวณน้ำตกวังสายทอง พบวBา นักทBองเที่ยวสBวนใหญB

พักอาศัยอยูBที่จังหวัดสตูล (ร6อยละ 81.9) รองลงมาคือจังหวัดสงขลา (ร6อยละ 9.4) พาหนะที่ใช6ในการเดินทางมาทBองเที่ยว
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สBวนใหญBเดินทางโดยรถยนต*สBวนตัว (ร6อยละ 68.5) รองลงมาคือรถมอเตอร*ไซค*สBวนตัว (ร6อยละ 24.7) สำหรับระยะเวลา

ในการเดินทาง (ไป-กลับ) โดยมากมีระยะเวลาต่ำกวBาหรือเทBากับ 1 ชั่วโมง (ร6อยละ 41.2) รองลงมาคือ 1 - 2 ชั่วโมง 

(ร6อยละ 32.30) จึงมีเวลาเดินทางไปกลับเฉลี่ยเทBากับ 1 ชั่วโมง 51 นาที ระยะทางในการเดินทาง (ไป – กลับ) อยูBในชBวง 

30 – 60 กิโลเมตรมากที่สุด (ร6อยละ 45.4) รองลงมาคือระยะทางไมBเกิน 30 กิโลเมตร และระยะทางมากกวBา 120 

กิโลเมตรขึ้นไป (ร6อยละ 34.9 และ 8.73 ตามลำดับ) จึงมีระยะทางในการเดินทาง-ไปกลับเฉลี่ยเทBากับ 51.83 กิโลเมตร 
 

ตารางที่ 1 คBาใช6จBายเฉลี่ยทั้งหมดของการเดินทาง ตBอครั้ง 

ค"าใช&จ"าย มูลค"าเฉลี่ย (บาท) ร&อยละ 

ต&นทุนทางตรงเฉลี่ย 601.07 75.21 

ค"าใช&จ"ายในการเดินทาง ไป - กลับเฉลี่ย 225.56 28.42 

ค"าใช&จ"ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค"าเดินทาง 375.51 47.06 

ต&นทุนทางอ&อม 198.12 24.79 

ค"าเสียโอกาสในการเดินทาง (มูลค"าของเวลา)* 43.29 5.42 

ค"าเสียโอกาสที่ใช&ในการชมน้ำตกวังสายทอง (มูลค"าของเวลา)* 154.83 19.37 

รวม 799.19  100 

*คํานวณจากเวลาที่ใช้ไปคูณกับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของประเทศเป็นรายชั่วโมง [6] 
 

 จากตารางที่ 1 ต6นทุนทางตรงด6านคBาใช6จBายในการเดินทาง ไป – กลับ ได6แกB คBาน้ำมันรถ คBาโดยสาร คBาเชBารถ 

เปHนต6น มีมูลคBาเฉลี่ย 225.56 บาท/คน สำหรับคBาใช6จBายอื่น ๆ เชBน คBาที่พัก คBาอาหารและเครื่องดื่ม คBาสินค6าที่ระลึก 

คBาบริการสำหรับลBองแกBง คBาธรรมเนียมในการเข6าชมน้ำตกวังสายทอง และคBาอื่น ๆ มีมูลคBาเฉลี่ย 375.51 บาท สBวน

ต6นทุนทางอ6อม พบวBาเปHนคBาเสยีโอกาสในการเดนิทางเฉลีย่เทBากับ 43.29 บาท/คน และคBาเสียโอกาสที่ใช6ในการชมน้ำตก

วังสายทองมีมูลคBาเฉลี่ยเทBากับ 154.83 บาท/คน โดยสรุปมูลคBาใช6จBายในเดินการมาทBองเที่ยวทั้งหมดของนักทBองเที่ยวมี

เฉลี่ยเทBากับ 799.19 บาท โดยแบBงเปHนต6นทุนทางตรง 601.07 บาท และต6นทุนทางอ6อม 198.12 บาท  

สBวนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักทBองเที่ยวโดยรวมอยูBในระดับมาก (คBาเฉลี่ย 4.03, ±0.20) เมื่อ

พจิารณาเปHนรายด6าน พบวBา ด6านความสมบูรณ*ของน้ำตก นักทBองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูBในระดับมากที่สุด สBวนด6านการ

บริการของบุคคล ด6านบริการของสถานที่และด6านสิ่งอำนวยความสะดวก นักทBองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูBในระดับมาก 

สBวนที่ 5 ผลการประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองโดยใช6แบบจำลอง ITCM  

(1) การวิเคราะห*หาปíจจัยที่มีอิทธิพลตBอการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง โดยตัวแปรต6น ได6แกB อายุ 

(AGi) ระดับการศึกษา (EDi) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (FMi) จำนวนสมาชิกรBวมเดินทาง (TLi) รายได6ตBอเดือน (ICi) 

ต6นทุนคBาใช6จBายทั้งหมดในการเดินทางไป – กลับ (TCi) และคBาเสียโอกาสของเวลา (OCi) และตัวแปรตามคือจำนวนครั้ง

ของการมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง (Vi) โดยใช6วิธี OLS ในรูปของสมการถดถอยแบบพหุคูณ ดังสมการ 
 

  
 

ผลการวิเคราะห*พบวBาปíจจัยที่มีอิทธิพลตBอจำนวนครั้งในการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อยBางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ได6แกB AGi และ TCi ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ*ระหวBางจำนวนครั้งของการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองกับตัวแปรอิสระตBาง ๆ 

ตัวแปรอิสระ ค"าสัมประสิทธิ ์ t ระดับนัยสำคัญ (Sig.t) 

ค"าคงที ่ 5.422 9.378 0.000*** 

AGi -0.037 -2.114 0.035** 

TCi -0.001 -2.331 0.020** 

R2 =0.028 Adjusted R2 = 0.023   

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนัยสำคัญที่ 0.05 

 

อยBางไรก็ตามตัวแปร AGi (อายุ) ไมBสามารถนำมาคำนวณหามูลคBาของแหลBงทBองเที่ยวได6 จึงกำหนดให6ตัวแปร

ดังกลBาวมีคBาเทBากับศูนย* ดังนั้นจากตารางที่ 3 สามารถเขียนสมการกำหนดจำนวนครั้งในการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตก

วังสายทองของนักทBองเที่ยว ได6ดังนี้ 
 

  

 

(2) การประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง โดยใช6แบบจำลอง ITCM ในการ

ประเมินมูลคBาจากความพึงพอใจสBวนเกินจากนกัทBองเที่ยวด6วยการคำนวณหาพื้นที่ใต6เส6นอุปสงค* (CSi) ดังสมการ 
 

 

 

โดยที่ TCi
MAX ซึ่งหมายถึงระดับคBาใช6จBายการเดินทางสูงสุดที่จะทำให6นักทBองเที่ยวไมBเดินทางมาเที่ยวน้ำตกวัง

สายทองแนBนอน เมื่อแทนคBาจำนวนครั้งในการเดินทางเทBากับ 0 ในสมการที่ (2) พบวBา TCi
MAX = 5,422 บาท/ครั้ง/คน 

ในขณะที่ TCi
 หมายถึง คBาใช6จBายเฉลี่ยในเดินการมาทBองเที่ยวทั้งหมดของนักทBองเที่ยวซึ่งเทBากับ 799.19 บาท/ครั้ง/คน 

(จากตารางที่ 1) และ f(TCi) หมายถึง สมการกำหนดจำนวนครั้งในการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง ดังนั้น f(TCi) 

= 5.422 - 0.001TCi (จากสมการที่ 2) จะได6สมการในการประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสาย

ทองจากความพึงพอใจสBวนเกินของนักทBองเที่ยวด6วยการคำนวณหาพื้นที่ใต6เส6นอุปสงค* ดังนี้ 
 

 

 

จากสมการที่ (4) จะได6สBวนเกินผู6บริโภคทั้งหมดรายบุคคล (CSi) มีคBาเทBากับ 10,685.19 บาท/คน/ปô จากนั้น

คำนวณหาจำนวนครั้งในการเดินทางมาทBองเที ่ยวน้ำตกวังสายทองโดยการแทนต6นทุนคBาใช6จBายในการเดินทางมา

ทBองเที่ยวเฉลี่ยของบุคคลซึ่งมีคBาเทBากับ 799.19 บาทตBอครั้งในสมการที่ (3) เพื่อคำนวณหาจำนวนครั้งในการเดินทางมา

ทBองเที ่ยวน้ำตกวังสายทองรายบุคคล (Vi) พบวBาเทBากับ 4.62 ครั ้ง/ปี เพื ่อนำไปคำนวณหาสBวนเกินผู 6บริโภคของ

นักทBองเที่ยวเฉลี่ยตBอครั้ง (Average Consumer Surplus: ACS) โดยคำนวณจากมูลคBาสBวนเกินผู6บริโภคของนักทBองเที่ยว

รายบุคคลหารด6วยจำนวนครั้งในการเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองจากสมการ 
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 ผลการคํานวณพบว่ามูลคBาสBวนเกินผู6บริโภคเฉลี่ยแตBละครั้งมีคBาเทBากับ 2,312.81 บาท/คน  

 เมื่อนำคBาสBวนเกินผู6บริโภคเฉลี่ย (ACS = 2,313.81) คูณด6วยจำนวนนักทBองเที่ยวทั้งหมด (N = 45,585) ที่

เดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูลปô พ.ศ. 2563 จะได6มูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยว

น้ำตกวังสายทองในปô พ.ศ. 2563 ดังสมการ 
 

มูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยว  

 

 มูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองในปô พ.ศ. 2563 อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีมูลคBา

เทBากับ 105,429,481.30 บาท/ปô ซึ่งเปHนมูลคBาที่คำนวณจากคBาใช6จBายในการเดินทางของนักทBองเที่ยวที่เปHนชาวไทย

เทBานั้น นับวBาแหลBงทBองเที่ยวนี้สร6างมูลคBาคBอนข6างสูงเมื่อเทียบกับแหลBงทBองเที่ยวอื่น ๆ เชBน มูลคBาทางเศรษฐกิจของ

แหลBงทBองเที่ยวน้ำตกทรายขาวจากการศึกษาของรอฮานี มะสาแม [2] ที่ประเมินมูลคBาผลประโยชน*ด6านนันทนาการของ

น้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปíตตานี พบวBามีมูลคBาเทBากับ 143,113,940 บาท/ปô และงานของ

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ* [1] ที่ประเมินมูลคBานันทนาการทรัพยากรปะการังอุทยานแหBงชาติหมูBเกาะอBางทอง จังหวัดสุ

ราษฎร*ธานีพบวBามีมูลคBาประมาณ 32,873,950.76 บาท/ปô ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสในการเดินทางไปทBองเที่ยวน้ำตกวังสาย

ทองสามารถทำได6งBายกวBา จึงมีจำนวนครั้งในการเดินทางมากทำให6มูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวนี้สูงตามไป

ด6วย 
 

สรุปผลการวิจัยและขcอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง พบวBา นักทBองเที่ยวสBวนใหญBมีความตั้งใจมาเที่ยวและ

พักผBอนหยBอนใจ และมีประสบการณ*การทBองเที่ยวมากBอน สBวนใหญBทราบข6อมูลการสBองเที่ยวจากเพื่อน/ญาติพี่น6อง/คน

ในครอบครัว โดยมากเปHนการเดินทางมาทBองเที่ยวกับครอบครัว และเปHนกลุBมเล็ก ๆ มีจำนวนสมาชิก 1 – 5 คน ชBวงเวลา

ที่เดินทางมักเปHนชBวงวันหยุดสุดสัปดาห* ปíจจัยที่ดึงดูดให6เลือกเดินทางมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองคือความสวยงามของ

น้ำตก และนักทBองเที่ยวสBวนใหญBมีความคิดที่จะกลับมาทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองอีกครั้ง สำหรับข6อมูลคBาใช6จBายในการ

เดินทางของนักทBองเที่ยวบริเวณน้ำตกวังสายทอง พบวBา คBาใช6จBายที่มากที่สุดเปHนคBาใช6จBายในหมวดคBาใช6จBายอื่น ๆ ได6แกB

คBาที่พัก คBาอาหารและเครื่องดื่ม คBาสินค6าที่ระลึก คBาบริการสำหรับลBองแกBง คBาธรรมเนียมในการเข6าชมน้ำตกวังสายทอง 

รองลงมาคือคBาใช6จBายในการเดินทางไป – กลับ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักทBองเที่ยวโดยรวมอยูBในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเปHนรายด6าน พบวBา ด6านความสมบูรณ*ของน้ำตก นักทBองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูBในระดับมากที่สุด สBวน

ด6านการบริการของบุคคล ด6านบริการของสถานที่และด6านสิ่งอำนวยความสะดวก นักทBองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูBใน

ระดับมาก ผลการประเมินมูลคBาทางเศรษฐกิจของแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในปô 2563 

เปHนมูลคBาที่คBอนข6างสูงเมื่อเทียบกับแหลBงทBองเที่ยวอื่น ๆ สร6างรายได6สูBชุมชนและจังหวัดสตูลอยBางมหาศาล เนื่องด6วยมี

โอกาสในการเดินทางมายังแหลBงทBองเที่ยวนี้คBอนข6างบBอย 

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเปHนฐานข6อมูลเบื้องต6นในการประกอบการตัดสินใจของภาครัฐหรือ

หนBวยงานที่เกี ่ยวข6องในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลหรือฟñóนฟูแหลBงทBองเที่ยวน้ำตกวังสายทองในอนาคตได6 

นอกจากนี้จะชBวยเพิ่มโอกาสในการเดินทางมายังแหลBงทBองเที่ยวนี้มากขึ้นซึ่งเปHนปíจจัยสำคัญที่จะเพิ่มมูลคBาการทBองเที่ยว

อันจะนำรายได6จำนวนมหาศาลมายังแหลBงทBองเที่ยวแหBงนี้ 

 การศึกษานี้เลือกกลุBมตัวอยBางเฉพาะนักทBองเที่ยวที่เปHนชาวไทยเทBานั้น ยังไมBได6รวมกลุBมนักทBองเที่ยวที่เปHน

ชาวตBางชาติ ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรศึกษานักทBองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังน้ำตกวังสายทองเพื่อให6ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น  
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แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

สิรภพ ภาษีภักดี 1*   อริสรา เสยานนท์ 2 

บทคัดย่อ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ด าเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนสินเช่ือให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่ผลการด าเนินงานด้านการให้สินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ขอนแก่น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสียรายได้จากการเติบโตของสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ของวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1.)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย 2.)เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย จาก
การศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 183 คน ซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมด 48 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 183 คน และแบบสัมภาษณ์กับประธานวิสาหกิจชุน จ านวน 4 คน เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น  พบว่า
ลักษณะทางกายภาพอาคารสถานที่พื้นที่ให้บริการบริเวณธนาคารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรองลงมา คือ การที่พนักงานของธนาคารมีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการท างานและให้บริการอย่างเป็นธรรม ส่วนปัจจัยด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุดต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ขอสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชน แต่วิสาหกิจชุมชนยังคงคิดว่าธนาคารมีการให้บริการและผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ยังตอบสนองต่อความต้องการของวิสาหกิจชุมชนได้อย่างครบถ้วน แนวทางการแก้ไขการเพิ่มยอดสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่น คือ ธนาคารต้องส่งเสริมและช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งทางด้านการตลาด เทคโนโลยี 
การผลิต ซึ่งธนาคารมีพนักงานท่ีพร้อมช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งส่งผล
ต่อการขยายสินเช่ือและรายได้ของธนาคารต่อไป 

ค าส าคัญ:สินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,วิสาหกิจชุมชน 

1 บัณฑิตวิทยาลัย,คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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Strategies to Increase the Amount of Loan Outstanding of the Thai Community 
Business Loan: Case Study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

Khon Kaen 

Sirapop Pasipugdee1*   Arisara Seyanont 2 

Abstract 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) has implemented Thai Community Business 
Loan with the aim of funding to support loans to community enterprises to reform the agricultural sector. 
By adjusting changing and developing the creation of economic activities in the community, but the 
performance is not on the target. The purpose of this study was 1.) to study Marketing Mix (7Ps) Influencing 
decisions to use Thai Community Business Loan 2.) To study the decision factors of customers to use Thai 
Community Business Loan  and a sample of 183  members of the target 48 of community enterprises and 
sum of member community enterprises is 336 , the tools used in this study were divided into two parts: 
using questionnaires and interviews to collect data for analysis. According to the results of the study ,the 
factors of customers make the most important are individuals, and according to interviews, problems with 
economic conditions affected the application for community enterprises, and they thought that banks had 
services and products  responded as they wished, affecting the decisions of community enterprises. The 
solution is to train employees about the Thai  Community Business Loan and support community enterprises 
about marketing technology and production. 

Keyword : Thai Community Business Loan, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Community 
enterprises 
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using questionnaires and interviews to collect data for analysis. According to the results of the study ,the 
factors of customers make the most important are individuals, and according to interviews, problems with 
economic conditions affected the application for community enterprises, and they thought that banks had 
services and products  responded as they wished, affecting the decisions of community enterprises. The 
solution is to train employees about the Thai  Community Business Loan and support community enterprises 
about marketing technology and production. 
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บทน า 
 

            ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ 6 ด้าน กล่าวคือ 1) ด้านความ
มั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 4) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 6) ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
และมีนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนโยบายเร่งด่วนด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น ได้ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และวิสาหกิจ ชุมชน วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม สหกรณ์
การเกษตร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการชุมชน Smart Farmer และ SMAEs เป็นหัว
ขบวนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” เพื่อค้นหาและเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่มีศักยภาพมาพัฒนายกระดับและ ต่อยอด “ธุรกิจชุมชน” ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่าย 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ฐานรากโดยรวมของประเทศ  “ธุรกิจชุมชน” หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจของชุมชน
อันประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าได้แก่ 
การผลิต รวบรวม แปรรูป และตลาด ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการบูร
ณาการความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น อย่างเกื้อกูล และเป็น
ธรรม วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ 
วัฒนธรรม 2) เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครั ฐและเอกชน ด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย 
งบประมาณและการเข้าถึงแหล่งทุน 3) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรโดยใช้ตลาดน าการผลิต และน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม มา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล แต่ผลการด าเนินงานจ่ายสินเช่ือของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังนี้ 
ธนาคารสูญเสียรายได้จากการเติบโตด้านสินเช่ือตามโครงการ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือโครงการธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่นและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้คือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการและศึกษา ปัจจัยในการ
ตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการ  เพื่อที่จะน าข้อมูลจากการวิจัยในส่วนนี้ ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
ออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเช่ือ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนและก าหนดแผนการตลาดของธนาคารต่อไป 

วิธีการศึกษา 
   ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 183 คน และใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 4 คน จากนั้นรวม
รวมข้อมูลแล้วน าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีฟังช่ันทางสถิติ (Microsoft Excel) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งน้ีใช้ค่าเฉลี่ย (Average) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) แล้ว
หาค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโครงธุรกิจชุมชนสร้างไทยวิสาหกิจชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ใช้
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากระบบงานธุรกิจหลักของธนาคารแล้วน ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการเพิ่มยอดสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย 
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ผลการศึกษา 
 พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง 183 
คน มีความคิดเห็นกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้าน
ลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับ อาคารสถานท่ี ความสะอาด ความสะดวกบริเวณธนาคาร เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้านบุคคลหรือพนักงานของธนาคารที่มีความซื่อ สัตย์สุจริตให้บริการ
ลูกค้าเป็นอย่างดีเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา ปัจจัยด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยที่สุด 
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยกับธนาคาร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดขอนแก่น คิดว่า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับวิสาหกิจชุมชนได้อย่างครบถ้วนตามที่วิสาหกิจ
ชุมชนต้องการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังต้องมีการใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารตลอด เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นเพียงธนาคารเดียวท่ีให้สินเชื่อกับวิสาหกิจชุมชนอยู่ในขณะนี้ 

             จากการสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 4 คน พบว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจกู้เงินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เนื่องจากหากภาวะเศรษฐกิจดี 
ราคาสินค้าสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีแนวโน้มในการกู้เงินกับธนาคารสูงขึ้นเพื่อน าเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน สภาพสังคมในปัจจุบันไม่มีผลต่อการตัดสินใจกู้เงินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยแต่อย่างใด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ยังส่งผลต่อการกู้เงินธุรกิจชุมชนสร้างไทย แต่เป็นผลดีเกี่ยวกับการบริการจัดการวิสาหกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายท าให้
สามารถขยายธุรกิจได้ สภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการกู้เงินธุรกิจชุมชนสร้างไทย เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการผลิตต้องอาศัยและพึ่งพิงสภาพดินฟ้าอากาศหากสภาพดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสม ผลผลิตที่ได้ก็จะได้ผลผลิต
สูงตามมาท าให้ส่งผลต่อความต้องการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนคิดว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ขอนแก่น มีสถานที่ให้บริการลูกค้าสะดวกสบายอย่างเพียงพอกับลูกค้าของธนาคาร บุคลากรของธนาคารมีความซื่อสัตย์สุจริต 
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองให้กับวิสากิจชุมชนได้อย่างเพียงพอ 

 
 โดยสรุปแล้ววิสาหกิจชุมชนต่างๆ ยังต้องใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ 

เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเพียงธนาคารเดียวและเป็นธนาคารของรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุน
ให้กับวิสาหกิจชุมชน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการขอสินเช่ือ 
เนื่องจากยังไม่มีการขยายการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ ดังนั้นธนาคารหรือส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งทางด้านนวัตกรรมและการจัดการด้านการตลาด หรือการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้กับวิสาหกิจชุมน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน
เข้มแข็ง สามารถเพิ่มยอดการผลิตและการจ าหน่าย จะท าให้ความต้องการด้านสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารสามารถขยาย
สินเช่ือให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ 
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ผลการศึกษา 
 พบว่าสมาชิกวิสาหกิจชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง 183 
คน มีความคิดเห็นกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้าน
ลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับ อาคารสถานท่ี ความสะอาด ความสะดวกบริเวณธนาคาร เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้านบุคคลหรือพนักงานของธนาคารที่มีความซื่อ สัตย์สุจริตให้บริการ
ลูกค้าเป็นอย่างดีเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา ปัจจัยด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยที่สุด 
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยกับธนาคาร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดขอนแก่น คิดว่า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับวิสาหกิจชุมชนได้อย่างครบถ้วนตามที่วิสาหกิจ
ชุมชนต้องการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนยังต้องมีการใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารตลอด เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นเพียงธนาคารเดียวท่ีให้สินเชื่อกับวิสาหกิจชุมชนอยู่ในขณะนี้ 

             จากการสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 4 คน พบว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจกู้เงินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เนื่องจากหากภาวะเศรษฐกิจดี 
ราคาสินค้าสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีแนวโน้มในการกู้เงินกับธนาคารสูงขึ้นเพื่อน าเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชน สภาพสังคมในปัจจุบันไม่มีผลต่อการตัดสินใจกู้เงินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยแต่อย่างใด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ยังส่งผลต่อการกู้เงินธุรกิจชุมชนสร้างไทย แต่เป็นผลดีเกี่ยวกับการบริการจัดการวิสาหกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายท าให้
สามารถขยายธุรกิจได้ สภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการกู้เงินธุรกิจชุมชนสร้างไทย เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการผลิตต้องอาศัยและพึ่งพิงสภาพดินฟ้าอากาศหากสภาพดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสม ผลผลิตที่ได้ก็จะได้ผลผลิต
สูงตามมาท าให้ส่งผลต่อความต้องการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสร้างไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนคิดว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ขอนแก่น มีสถานที่ให้บริการลูกค้าสะดวกสบายอย่างเพียงพอกับลูกค้าของธนาคาร บุคลากรของธนาคารมีความซื่อสัตย์สุจริต 
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองให้กับวิสากิจชุมชนได้อย่างเพียงพอ 

 
 โดยสรุปแล้ววิสาหกิจชุมชนต่างๆ ยังต้องใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ 

เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเพียงธนาคารเดียวและเป็นธนาคารของรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุน
ให้กับวิสาหกิจชุมชน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการขอสินเช่ือ 
เนื่องจากยังไม่มีการขยายการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ ดังนั้นธนาคารหรือส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งทางด้านนวัตกรรมและการจัดการด้านการตลาด หรือการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ให้กับวิสาหกิจชุมน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน
เข้มแข็ง สามารถเพิ่มยอดการผลิตและการจ าหน่าย จะท าให้ความต้องการด้านสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารสามารถขยาย
สินเช่ือให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิตติมกรรมประกาศ 
 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องนี้ไดด้ว้ยความกรณุาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิรา  เสยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่

สละเวลาให้ค าปรึกษา เสนอแนะความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และตรวจสอบ แกไ้ข ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้
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The Guidelines for Development of salted egg product, Donthong sub-district, 
Mueang district, Phitsanulok Province 

 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study problems of salted egg production of Don 
Thong occupation group, Don Thong Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province: 2) analyze the 
internal and external environment of the salted egg products: 3) find solution guides for the development 
of salted egg production for Don Thong occupation group. The sample group used in this research was 
5 people who made salted egg products and 400 customers who bought the products. Observations, 
interviews and questionnaires were used for data collection. The data was then analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis and summary. 
 The results showed that Don Thong salted egg produced by Don Thong occupation group was 
not consistent in taste. The eggs used as raw materials were not fresh. Ordinary salted egg taste was not 
a choice for teenagers. Salted egg product was not attracted for customers and tourists to buy them as 
souvenirs. The solution guidelines for Don Thong salted egg products were adding another flavor e.g. 
Hokkaido milk flavor and green tea.  There should be a salted egg recipe with certain ingredients.  A 
memorable brand also help with the introduction and positioning of a product. 
 
Keywords: Guidelines, Development, salted egg 
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บทนำ 
 ไข่เค็มเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งโดยการนําไข่ไปแช่  
ในน้ำเกลือหรือนำไปพอกด้วยวัสดุที่ ผสมเกลือเพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่ เพื่อให้สามารถเก็บไข่ไว้ได้นานขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไข่เป็ดในการทำไข่เค็ม และเป็นท่ีนิยมในการบริโภคของคนไทยในทุก ๆ ภาคของประเทศเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมีสรรพคุณเป็นท่ีเป็นประโยชน์เนื่องจากไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญและเป็นอาหาร
ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนและมีกรดอะมิโน ชนิดจำเป็นครบถ้วน เมื่อนำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มแล้ว คุณค่า
ทางโภชนาการของไข่เค็มยังคงอยู่ นอกจากนั้นไข่เค็มยังสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนในชุมชนและท้องถิ่นได้  
ทำให้เกิดการมีงานทำ  ลดปัญหาการว่างงานและการไปทำงานในต่างถิ ่น  เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับ
ครัวเรือนได้ 
          หมู่ 12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีประชากรจำนวน 1,160 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  เป็นหมู่บ้านที่คณะผู้วิจัยได้เข้าไปบรกิารวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเสริม  ในโครงการมหาวิทยาลยั
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T ที่เข้าไปสร้างงานและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างอาชีพ 
ผลิตไข่เค็มขายเป็นอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านได้สัปดาห์ละ 700 บาท ขายได้เดือนละ 700 ฟอง  เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ซึ่งไข่
เค็มของที่นี่จะมี 1 แบบคือ แบบพอกสมุนไพรผสมเกลือน้อย มีสูตร พอกใบเตย อัญชัน ขมิ้น และแบบดองน้ำเกลือผสม
สมุนไพรรับประทานได้ทั้งเป็นไข่ดาวเค็มและนำไปต้มเป็นไข่เค็มได้ จำหน่ายราคาฟองละ 10 บาท  ใช้ไข่เป็ดที่จำหน่ายใน
ตำบลมีบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกและมีสติ๊กเกอร์ตราสินค้าติดบนถุง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตพบว่า การผลิตไข่เค็มดอนทองเพื่อการจำหน่ายยังเป็นการขายแบบ พื้นบ้านในตลาด
ทั่วไป  และปากต่อปาก  ยังไม่มีการฝากขายเพื่อเป็นสินค้าของฝากแก่นักท่องเที่ยว  สำหรับด้านการจัดจำหน่าย พบว่า 
การกระจายผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มยังอยู่ในบริเวณแคบ ประกอบกับมีคู่แข่งขันหลายรายในบริเวณเดียวกัน  แต่เป็นไข่
เค็มสูตรพอกเกลือ  จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า  และยอดจำหน่ายสูงกว่าไข่เค็มดอนทอง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นท่ี
ต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง  ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลกเพื่อจัดจำหน่ายให้มีจำนวนมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแต่ละประเภทมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2547) กล่าวว่า สิ่งที่จะกระตุ้นทางการตลาดคือส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มีความสำคัญลำดับต้นๆ  ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตไข่เค็มนี้ได้ทราบสภาพและ
ปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตน เพื่อจะสามารถดำเนินธุรกิจไข่เค็มต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย 
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย  กล่าวถึง เป้าหมายว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดองค์การที่สามารถกำหนดขึ้นเพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตัวอย่าง เช่น การลดของเสียในการผลิต 
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บทนำ 
 ไข่เค็มเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งโดยการนําไข่ไปแช่  
ในน้ำเกลือหรือนำไปพอกด้วยวัสดุที่ ผสมเกลือเพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่ เพื่อให้สามารถเก็บไข่ไว้ได้นานขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไข่เป็ดในการทำไข่เค็ม และเป็นท่ีนิยมในการบริโภคของคนไทยในทุก ๆ ภาคของประเทศเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมีสรรพคุณเป็นท่ีเป็นประโยชน์เนื่องจากไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญและเป็นอาหาร
ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย โดยเฉพาะโปรตีนและมีกรดอะมิโน ชนิดจำเป็นครบถ้วน เมื่อนำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มแล้ว คุณค่า
ทางโภชนาการของไข่เค็มยังคงอยู่ นอกจากนั้นไข่เค็มยังสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนในชุมชนและท้องถิ่นได้  
ทำให้เกิดการมีงานทำ  ลดปัญหาการว่างงานและการไปทำงานในต่างถิ ่น  เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับ
ครัวเรือนได้ 
          หมู่ 12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีประชากรจำนวน 1,160 คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  เป็นหมู่บ้านที่คณะผู้วิจัยได้เข้าไปบรกิารวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาอาชีพเสริม  ในโครงการมหาวิทยาลยั
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T ที่เข้าไปสร้างงานและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างอาชีพ 
ผลิตไข่เค็มขายเป็นอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านได้สัปดาห์ละ 700 บาท ขายได้เดือนละ 700 ฟอง  เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ซึ่งไข่
เค็มของที่นี่จะมี 1 แบบคือ แบบพอกสมุนไพรผสมเกลือน้อย มีสูตร พอกใบเตย อัญชัน ขมิ้น และแบบดองน้ำเกลือผสม
สมุนไพรรับประทานได้ทั้งเป็นไข่ดาวเค็มและนำไปต้มเป็นไข่เค็มได้ จำหน่ายราคาฟองละ 10 บาท  ใช้ไข่เป็ดที่จำหน่ายใน
ตำบลมีบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกและมีสติ๊กเกอร์ตราสินค้าติดบนถุง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตพบว่า การผลิตไข่เค็มดอนทองเพื่อการจำหน่ายยังเป็นการขายแบบ พื้นบ้านในตลาด
ทั่วไป  และปากต่อปาก  ยังไม่มีการฝากขายเพื่อเป็นสินค้าของฝากแก่นักท่องเที่ยว  สำหรับด้านการจัดจำหน่าย พบว่า 
การกระจายผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มยังอยู่ในบริเวณแคบ ประกอบกับมีคู่แข่งขันหลายรายในบริเวณเดียวกัน  แต่เป็นไข่
เค็มสูตรพอกเกลือ  จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่า  และยอดจำหน่ายสูงกว่าไข่เค็มดอนทอง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นท่ี
ต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง  ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลกเพื่อจัดจำหน่ายให้มีจำนวนมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแต่ละประเภทมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2547) กล่าวว่า สิ่งที่จะกระตุ้นทางการตลาดคือส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มีความสำคัญลำดับต้นๆ  ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตไข่เค็มนี้ได้ทราบสภาพและ
ปัญหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตน เพื่อจะสามารถดำเนินธุรกิจไข่เค็มต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
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 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  
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ทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย 
ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย  กล่าวถึง เป้าหมายว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดองค์การที่สามารถกำหนดขึ้นเพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตัวอย่าง เช่น การลดของเสียในการผลิต 

การลดการขาดงาน การสร้างความพอใจในงาน เป็นต้น โดยผู้บริหารสามารถใช้เป้าหมายเป็นเครื่องกำหนด พฤติกรรมและ
สิ่งจูงใจของพนักงาน ซึ่งควรมีความเข้าใจในประเด็นคุณสมบัติของเป้าหมายที่มี 3 มิติดังนี้ 

- ความเฉพาะเจาะจง  หมายถึง ความชัดเจนในขอบเขตเป้าหมาย ซึ่งสามารถเห็นได้และวัดค่าได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

- ความยากของเป้าหมาย หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกัน 
โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้ันแรก อาจจะง่ายและค่อย ๆ ยากขึ้นตามลำดับ 

- การยอมรับในเป้าหมาย หมายถึง การยอมรับในการทำให้เป้าหมายสำเร็จลงของแต่ละคนจะมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งผลของเป้าหมายอาจจะมีผลแตกต่างกันตามวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ  

ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis 
SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและ

จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ 
ตอการทํางานขององคกร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้ผู้บริหาร 
ทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทางมีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา 2 สวนดังนี้ (ณรงควิทย แสนทอง, 2551 : 
22-23)  

- ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก  
S มาจาก Strengths หมายถึงจุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนขอดีที่ เกิดจากสภาพ 

แวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดาน สวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดาน การผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบคุคล 
องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ  

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอ 
บกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีใน การแกปญหานั้น  

- ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก  
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกของ องคกรเอื้อประโยชน

หรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร  โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก 
แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก
โอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคเปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ซึ่งการบริหารจําเปนตอง
ปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ  ที่เกิดขึ้นใหไดจริง 

ทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายถึง พฤติกรรมที่มีปัจจัยด้านต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจซื้อสินค้า โดย

มีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของ ผู้บริโภค  
รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก

การเกิดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ  ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2547) 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดการให้เกิดขึ้นได้ 
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 

- สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
- สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1792

- สิ่งกระตุ้นด้านการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution or Place)  
- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ผู้วิจัยจึงนำข้อมลูเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการศึกษา แนวทางพัฒนา ท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาธุรกิจไข่เค็มให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ไดร้ับความพอใจสูงสุดต่อไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทอง จำนวน 5 คน ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองไม่ทราบ
จำนวนที่แน่นอน 

2. กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทอง จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทองมีจำนวนทั้งกลุ่มคือ 5 คน  (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2555)  2) ผู้บริโภคไข่เค็ม 
โดยการสุ่มแบบบังเอิญในเขตที่มีการจำหน่ายไข่เค็มดอนทอง สามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของคอแค
รน (Cochran, 1977 อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550)  โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน และเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมผัสไข่เค็ม คือ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ดู
ลักษณะภายนอกของไข่เค็ม และให้ชิมก่อนด้วย 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม 
4. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องหรือความตรงในเชิงของ

เนื้อหา (Content Validity) ตามเทคนิคดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 สามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 
0.60 ต้องปรับปรุงหรือตัดออก แล้วจึงปรับปรุงข้อคำถามในแบบสอบถามให้เหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้   จากนั้นนำ
แบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่ประชากรจำนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ Cronbach เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
ผู้ตอบที่มีต่อคำถามซึ่งผลการทดสอบพบว่าค่าความเชื่อถือเท่ากับ 0.892 มีค่าตามเกณฑ์เท่าที่กำหนด แล้วนำมาแก้ไข
ข้อบกพร่องก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 
 5.1 การศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพสินค้า 2) ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์และ 3) ด้านตราสินค้าและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

 5.2 การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
การแปล ความหมายของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า แบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, 
หน้า 336) ดังนี ้

     ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
      ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก  
          ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
        ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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- สิ่งกระตุ้นด้านการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution or Place)  
- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ผู้วิจัยจึงนำข้อมลูเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการศึกษา แนวทางพัฒนา ท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาธุรกิจไข่เค็มให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ไดร้ับความพอใจสูงสุดต่อไป 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทอง จำนวน 5 คน ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองไม่ทราบ
จำนวนที่แน่นอน 

2. กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทอง จำนวน 5 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มดอนทองมีจำนวนทั้งกลุ่มคือ 5 คน  (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2555)  2) ผู้บริโภคไข่เค็ม 
โดยการสุ่มแบบบังเอิญในเขตที่มีการจำหน่ายไข่เค็มดอนทอง สามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของคอแค
รน (Cochran, 1977 อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550)  โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน และเพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมผัสไข่เค็ม คือ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ดู
ลักษณะภายนอกของไข่เค็ม และให้ชิมก่อนด้วย 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม 
4. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องหรือความตรงในเชิงของ

เนื้อหา (Content Validity) ตามเทคนิคดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 สามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 
0.60 ต้องปรับปรุงหรือตัดออก แล้วจึงปรับปรุงข้อคำถามในแบบสอบถามให้เหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้   จากนั้นนำ
แบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่ประชากรจำนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ Cronbach เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
ผู้ตอบที่มีต่อคำถามซึ่งผลการทดสอบพบว่าค่าความเชื่อถือเท่ากับ 0.892 มีค่าตามเกณฑ์เท่าที่กำหนด แล้วนำมาแก้ไข
ข้อบกพร่องก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 
 5.1 การศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพสินค้า 2) ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์และ 3) ด้านตราสินค้าและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

 5.2 การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
การแปล ความหมายของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า แบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, 
หน้า 336) ดังนี ้

     ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
      ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก  
          ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
        ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 5.3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential analysis) 
ด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากข้อคำถามจากการสัมภาษณ์ การตีความแยก ตามประเด็นและแหล่งข้อมูล หลังจากนั้นจึง
วิเคราะห์และประเมินความหมายของข้อมูลตามกรอบบริบทของ แหล่งข้อมูลตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี ้

ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการนําไข่เป็ดไปแช่ในน้ำเกลือ เพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของ
ไข่เป็ด มี 3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้น ไข่เค็มอัญชัน โดยผลิตขึ้นมาในโครงการ U2T (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ จ้างงาน นิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ให้เข้าไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า   โดย
โครงการ U2T ที่ตำบลดอนทอง จะมีการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเพื่อผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม  มีการจำหน่ายโดยบุคคล
บอกต่อ และได้มีการสอบถามเหตุผลของการซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองของผู้บริโภค เหตุผลคือ ราคามีความเหมาะสม
มากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริมธุรกิจชุมชน รองลงมา คือ รสชาติเค็มเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และ
รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ดังตารางที่ 1 

 
เหตุผลของการซ้ือผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองของผู้บริโภค จำนวน(400 คน) ร้อยละ 

รสชาติเค็ม เหมาะสมกับความต้องการ 78 19.50 
ราคามีความเหมาะสม 181 45.25 
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน 100 25 
รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 41 10.25 

 
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ได้ คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบบางครั้งไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่ม

วัยรุ่นและไม่รู้ว่าจะนำมาทำอะไรรับประทานนอกจากรับประทานกับข้าวต้ม  อีกทั้งไม่จูงใจให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวซื้อไปเป็น
ของฝาก   

อีกทั้งสามารถสรุปสภาพและปัญหาด้านการผลิตของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ที่ได้จากการ SWOT ของกลุ่ม
อาชีพฯ ดังนี ้

1.1 ด้านคุณภาพสินค้า 
 ด้านคุณภาพสินค้านั้น สรุปได้ว่า กลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะใช้

ไข่เป็ดที่สั่งพ่อค้าในพื้นที่ดอนทอง  แต่เนื่องจากผู้ผลิตเพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ผลิตไข่เค็มเพื่อจำหน่าย จึงลืมขั้นตอนบางขั้นตอน และ
มักฟังเพื่อนบ้านมาทดลองผลิตเองโดยไม่สนใจสัดส่วนการผลิตที่นักวิชาการให้ไป จึงทำให้ มีปัญหา รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมา
เป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่มวัยรุ่น มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม  

1.2 ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์นั้น สรุปได้ว่า กลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทองใช้วัตถุ ดิบที่มีคุณภาพ  มีความสด ใหม่ 

สะอาด มี 3 รสชาติ คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้น ไข่เค็มอัญชัน รสชาติเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภควัยทำงานและวัยสูงอายุ  
บรรจุในถุงพลาสติก ซีลปากถุงมิดชิด ลูกต่อลูก มี 2 รูปแบบ ทั้งไข่เค็มที่ต้มสุกพร้อมรับประทาน ราคาฟองละ 10 บาท 
หรือ 5 ฟอง 45 บาท  และไข่เค็มที่ยังไม่ได้ต้ม ท่ีสามารถนำไปทำไข่ดาวเค็มได้ ราคาฟองละ 8 บาท หรือ 5 ฟอง 35 บาท  
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1.3 ด้านตราสินค้า 
 ด้านตราสินค้านั้น สรุปได้ว่า กลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง มีตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า แต่มี

เนื้อหายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้โทนสีหวานเพื่อให้จูงใจ เพื่อให้เข้ากับโทนสีสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการทำไข่เค็ม แต่กลับ
ทำให้ไม่เด่นและไม่เป็นท่ีจดจำของผู้บริโภค โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

 ยี่ห้อ  คือ  ไข่เค็มดอนทอง 
 ตราสินค้า คือ  เป็นภาพไข่เค็ม  อยู่บนกระดาษสติ๊กเกอร์รูปวงกลม 

 
ภาพที่ 1-2  ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า   
ผู้บริโภคพึงพอใจคุณภาพของไข่เค็ม คุณลักษณะของไข่เค็ม ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อตราสินค้า ในระดับ
น้อย ควรปรับปรุงไม่ให้ไข่เค็มมีกลิ่นเน่า และให้มีรสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

 
ตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
ตารางที่ 2  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในของผลิตภณัฑไ์ข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านคุณภาพสินค้า 1. ใช้ไข่เป็ดในพ้ืนท่ีเป็นวัตถุดิบ 

2. เปลือกไข่ขัดสะอาด 
1. รสชาติความเค็มยังไม่คงท่ี 
2. ไข่เค็มหมดอายุเร็ว 
3. ยังไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

2. ด้านลักษณะผลิตภณัฑ ์ 1. มี 3 รสชาติ ได้แก่ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็ม
ขมิ้น ไข่เค็มอญัชัน 

2. บรรจุในถุงพลาสติก ซีลปากถุงมิดชิด 
ลูกต่อลูก 

3. มีทั้งไข่เค็มที่ต้มสุกพร้อมรับประทาน
และไขเ่ค็มที่ยังไม่ได้ต้ม ท่ีสามารถนำไป
ทำไข่ดาวเคม็ได ้

1. ใช้บรรจุภัณฑเ์ป็นถุงพลาสติกใส 
2. บรรจุภณัฑไ์ม่จูงใจให้ผู้บริโภคซือ้ไป

เป็นของฝาก 
3. รสชาติไขเ่ค็มยังไม่เป็นท่ีถูกใจของกลุ่ม

วัยรุ่น จึงจำหน่ายได้เฉพาะกลุม่วัย
ทำงานและวัยสูงอาย ุ

3. ด้านตราสินค้า 1. ใช้สีหวานเพ่ือให้จูงใจ และเข้ากับโทนสี
สมุนไพรที่เป็นวัตถุดบิในการทำไขเ่ค็ม 

2. ใช้โลโก้เป็นรูปไข่เป็ด 

1. ไม่โดดเด่นและมีข้อมูลไม่ครบถว้น
สมบูรณ ์

2. ไม่มีสโลแกนที่ดึงดูดใจลูกค้า 
3. ขาดสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของ

ดอนทอง 
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1.3 ด้านตราสินค้า 
 ด้านตราสินค้านั้น สรุปได้ว่า กลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง มีตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า แต่มี

เนื้อหายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้โทนสีหวานเพื่อให้จูงใจ เพื่อให้เข้ากับโทนสีสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการทำไข่เค็ม แต่กลับ
ทำให้ไม่เด่นและไม่เป็นท่ีจดจำของผู้บริโภค โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

 ยี่ห้อ  คือ  ไข่เค็มดอนทอง 
 ตราสินค้า คือ  เป็นภาพไข่เค็ม  อยู่บนกระดาษสติ๊กเกอร์รูปวงกลม 

 
ภาพที่ 1-2  ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า   
ผู้บริโภคพึงพอใจคุณภาพของไข่เค็ม คุณลักษณะของไข่เค็ม ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อตราสินค้า ในระดับ
น้อย ควรปรับปรุงไม่ให้ไข่เค็มมีกลิ่นเน่า และให้มีรสชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

 
ตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
ตารางที่ 2  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในของผลิตภณัฑไ์ข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านคุณภาพสินค้า 1. ใช้ไข่เป็ดในพ้ืนท่ีเป็นวัตถุดิบ 

2. เปลือกไข่ขัดสะอาด 
1. รสชาติความเค็มยังไม่คงท่ี 
2. ไข่เค็มหมดอายุเร็ว 
3. ยังไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 

2. ด้านลักษณะผลิตภณัฑ ์ 1. มี 3 รสชาติ ได้แก่ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็ม
ขมิ้น ไข่เค็มอญัชัน 

2. บรรจุในถุงพลาสติก ซีลปากถุงมิดชิด 
ลูกต่อลูก 

3. มีทั้งไข่เค็มที่ต้มสุกพร้อมรับประทาน
และไขเ่ค็มที่ยังไม่ได้ต้ม ท่ีสามารถนำไป
ทำไข่ดาวเคม็ได ้

1. ใช้บรรจุภัณฑเ์ป็นถุงพลาสติกใส 
2. บรรจุภณัฑไ์ม่จูงใจให้ผู้บริโภคซือ้ไป

เป็นของฝาก 
3. รสชาติไขเ่ค็มยังไม่เป็นท่ีถูกใจของกลุ่ม

วัยรุ่น จึงจำหน่ายได้เฉพาะกลุม่วัย
ทำงานและวัยสูงอาย ุ

3. ด้านตราสินค้า 1. ใช้สีหวานเพ่ือให้จูงใจ และเข้ากับโทนสี
สมุนไพรที่เป็นวัตถุดบิในการทำไขเ่ค็ม 

2. ใช้โลโก้เป็นรูปไข่เป็ด 

1. ไม่โดดเด่นและมีข้อมูลไม่ครบถว้น
สมบูรณ ์

2. ไม่มีสโลแกนที่ดึงดูดใจลูกค้า 
3. ขาดสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของ

ดอนทอง 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกของผลติภณัฑ์ไขเ่คม็ดอนทอง 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. จังหวัดพิษณุโลก มตีลาดนัดและสถานท่ีขายของฝากขนาด

ใหญ่ที่เป็นท่ีรู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทำให้กลุ่ม
อาชีพผู้ผลติไข่เคม็ดอนทอง สามารถเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายได้ โดยนำไปวางขายหรือฝากขายให้แก่ผู้บริโภค
และนักท่องเที่ยวได ้

1. มีคู่แข่งหลายรายที่มีความเข้มแข็งกว่าด้านเงินทุน 
และด้านการจดัการตลาด 

2. ผู้บริโภคมีกระแสการรักสุขภาพมากข้ึน  ไม่นิยม
รับประทานอาหารที่มรีสเค็ม 

 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง  อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
3.1 ด้านคุณภาพสินค้า 
 ด้านคุณภาพสินค้านั้น สรุปได้ว่า 
 - ควรกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบเป็นไปตามสูตรของนักวิชาการเพราะ ได้ถูกวิจัยและทดลองมาแลว้ว่าได้ผลดี 

ขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม  
  - ควรมีการคัดเลือกไข่เป็ดที่สดใหม่ให้ได้ขนาดใหญ่ไล่เลี่ยกันและขัดล้างทำความสะอาดให้ขาวทุกฟอง เพื่อ

ความน่ารับประทาน 
 - ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตของผู้บริโภค 
3.2 ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์นั้น สรุปได้ว่า  
     - ควรเพิ่มรสชาติของไข่เค็มให้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ ไข่เค็มนมฮอกไกโด ไข่เค็มชาเขียว และเพิ่มเอกลักษณ์

ของตัวผลิตภัณฑ์ คือ ทำให้ไข่เค็มมีกลิ่นหอมของแต่ละสูตรมากขึ้น  เพื่อให้ซึมเข้าในเนื้อของไข่เค็ม 
 - ควรเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว  
3.3 ด้านตราสินค้า 
 ด้านตราสินค้านั้น สรุปได้ว่า  
 - ควรมีตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง  
 - ควรพัฒนาตราสินค้าที่เด่น และง่ายต่อการจดจำ 
      

สรุปผลการวิจัย  
 

ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการนําไข่เป็ดไปพอกสมุนไพร เกลือ และสูตรไข่เป็ดแช่ในน้ำเกลือ
ดองกับสมุนไพร เพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่เป็ด มี 3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้น ไข่เค็มอัญชัน  ใช้ไข่เป็ดในพื้นที่
เป็นวัตถุดิบ มีการขัดทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนดอง บรรจุในถุงพลาสติก ซีลปากถุงมิดชิด ลูกต่อลูก มี 2 รูปแบบ ท้ังไข่เค็ม
ที่ต้มสุกพร้อมรับประทาน ราคาฟองละ 10 บาท หรือ 5 ฟอง 45 บาท  และไข่เค็มที่ยังไม่ได้ต้ม ที่สามารถนำไปทำไข่ดาวเค็มได้ 
ราคาฟองละ 8 บาท หรือ 5 ฟอง 35 บาท มีการออกแบบตราสินค้าเป็นรูปไข่เป็ด ที่ใช้สีหวานเพื่อให้จูงใจ และเข้ากับโทนสี
สมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการทำไข่เค็ม               

เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกบริโภคไข่เค็มดอนทอง เพราะ มีราคาที่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริมธุรกิจชุมชน 
รองลงมา คือ รสชาติเค็มเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 
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ปัญหาที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่ม
วัยรุ่นไม่รู้ว่าจะนำมาทำอะไรรับประทานนอกจากรับประทานกับข้าวต้ม  และไม่จูงใจให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวซื้อไปเป็นของ
ฝาก   

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพสินค้า 2) ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3) ด้านตราสินค้า มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านคุณภาพสินค้า ควรเน้นให้การผลิตไข่เค็มมีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด มีรสชาติเค็มกลมกล่อม และ
ควรมีเอกสารคู่มือการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบเป็นไปตามสูตรของนักวิชาการเพราะ ได้ถูกวิจัยและทดลองมาแล้วว่า
ได้ผลดี ขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม เหตุเพราะการผลิตไข่เค็มบางช่วงของการผลิต  ผู้ผลิต
ลืมขั้นตอนบางอย่างจึงทำให้รสชาติไข่เค็มๆ เกินไปหรือ  บางช่วงการผลิตผู้ผลิตนำไข่ไปนึ่งแทนท่ีจะต้มก็ทำให้ไข่เน่าเสยีเรว็
กว่ากำหนด  อีกทั้งผู้ผลิตควรทำสัญญากับฟาร์มเป็ดเพื่อให้ได้ไข่ท่ีสดใหม่  และมีการใช้เครื่องตรวจสอบความสดใหม่ของไข่ 

2. ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ควรมีสูตรไข่เค็มสำหรับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ มีสูตรไข่เค็มพอกสมุนไพร กับ
สูตรลูกค้าวัยรุ่น คือ  ท่ีเน้นการเพิ่มสูตรไข่เค็มให้รสชาติของไข่เค็มเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ ไข่เค็มนม ฮอกไกโด  ไข่เค็ม 
ชาเขียวและเพิ่มเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ คือทำให้ไข่เค็มมีกลิ่นหอมของแต่ละสูตรมากขึ้น  เพื่อให้ซึมเข้าในเนื้อของ  
ไข่เค็ม  อีกทั้งควรเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว  

3. ด้านตราสินค้า ควรเน้นให้กลุ่มอาชีพนี้ มีการพัฒนาตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า ที่มีเนื้อหา
ครบถ้วน ถูกต้อง เด่น และง่ายต่อการจดจำ ของผู้บริโภค 

    
อภิปรายการวิจัย  

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการนําไข่เป็ดไปพอกสมุนไพร เกลือ และสูตรแช่ในน้ำเกลือ

ดองกับสมุนไพร เพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่เป็ด มี 3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้น ไข่เค็มอัญชัน ใช้ไข่เปด็ใน
พื้นที่เป็นวัตถุดิบ มีการขัดทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนทำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ปัญหาที่สำคัญ
ของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่มวัยรุ่น และไม่จูงใจให้
ลูกค้าและนักท่องเที่ยวซื้อไปเป็นของฝาก ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง เพื่อจัดจำหน่ายมี 3 ด้าน 
ได้แก่   

1. ด้านคุณภาพสินค้า ควรเน้นให้การผลิตไข่เค็มมีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด มีรสชาติเค็มกลมกล่อม และ
ควรมีเอกสารคู่มือการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบเป็นไปตามสูตรของนักวิชาการ เพราะได้ถูกวิจัยและทดลองมาแล้วว่า
ได้ผลดี ขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม เหตุเพราะการผลิตไข่เค็มบางช่วงของการผลิตผู้ผลิต
ลืมขั้นตอนบางอย่างจึงทำให้รสชาติไข่เค็มๆ เกินไปหรือ  บางช่วงการผลิตผู้ผลิตนำไข่ไปนึ่งแทนท่ีจะต้มก็ทำให้ไข่เน่าเสยีเรว็
กว่ากำหนด  อีกทั้งผู้ผลิตควรทำสัญญากับฟาร์มเป็ดเพื่อให้ได้ไข่ท่ีสดใหม่  อัฐพล จำปาเทศ (2562)  ยังกล่าวไว้ว่า  ควรใช้
เครื่องตรวจสอบความสดของไข่อัติโนมัติโดยการส่องด้วยแสง  และผลการศึกษาของ กุลชลี พวงเพ็ชร์และคณะ (2563) 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตยดินสอพอง ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่พบว่า 
ผู ้ซื ้อไข่เค็มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวัตถุดิบที่นำมาทำไข่เค็มควรสะอาดสดใหม่ และควรมีรสชาติเค็มกลมกล่อมพอดี  
สอดคล้องกับงานของ นันทพร เส็งวงษ์ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิกส์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่พบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อไข่ออร์แกนิกส์  เพราะคุณภาพของไข่ ที่ผลิตสดใหม่ สะอาด น่ารับประทาน    
และยังสอดคล้องกับงานของ สุมิตรา ขันคำ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มไข่
เค็ม บ้านดงป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า การทำให้ไข่เค็มเป็นที่นิยมในตลาดยิ่งขึ้น ต้องอาศัยด้านการ
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ปัญหาที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่ม
วัยรุ่นไม่รู้ว่าจะนำมาทำอะไรรับประทานนอกจากรับประทานกับข้าวต้ม  และไม่จูงใจให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวซื้อไปเป็นของ
ฝาก   

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพสินค้า 2) ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3) ด้านตราสินค้า มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านคุณภาพสินค้า ควรเน้นให้การผลิตไข่เค็มมีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด มีรสชาติเค็มกลมกล่อม และ
ควรมีเอกสารคู่มือการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบเป็นไปตามสูตรของนักวิชาการเพราะ ได้ถูกวิจัยและทดลองมาแล้วว่า
ได้ผลดี ขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม เหตุเพราะการผลิตไข่เค็มบางช่วงของการผลิต  ผู้ผลิต
ลืมขั้นตอนบางอย่างจึงทำให้รสชาติไข่เค็มๆ เกินไปหรือ  บางช่วงการผลิตผู้ผลิตนำไข่ไปนึ่งแทนท่ีจะต้มก็ทำให้ไข่เน่าเสยีเรว็
กว่ากำหนด  อีกทั้งผู้ผลิตควรทำสัญญากับฟาร์มเป็ดเพื่อให้ได้ไข่ท่ีสดใหม่  และมีการใช้เครื่องตรวจสอบความสดใหม่ของไข่ 

2. ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ควรมีสูตรไข่เค็มสำหรับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ มีสูตรไข่เค็มพอกสมุนไพร กับ
สูตรลูกค้าวัยรุ่น คือ  ท่ีเน้นการเพิ่มสูตรไข่เค็มให้รสชาติของไข่เค็มเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ ไข่เค็มนม ฮอกไกโด  ไข่เค็ม 
ชาเขียวและเพิ่มเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ คือทำให้ไข่เค็มมีกลิ่นหอมของแต่ละสูตรมากขึ้น  เพื่อให้ซึมเข้าในเนื้อของ  
ไข่เค็ม  อีกทั้งควรเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว  

3. ด้านตราสินค้า ควรเน้นให้กลุ่มอาชีพนี้ มีการพัฒนาตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า ที่มีเนื้อหา
ครบถ้วน ถูกต้อง เด่น และง่ายต่อการจดจำ ของผู้บริโภค 

    
อภิปรายการวิจัย  

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการนําไข่เป็ดไปพอกสมุนไพร เกลือ และสูตรแช่ในน้ำเกลือ

ดองกับสมุนไพร เพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่เป็ด มี 3 สูตร คือ ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้น ไข่เค็มอัญชัน ใช้ไข่เปด็ใน
พื้นที่เป็นวัตถุดิบ มีการขัดทำความสะอาดเปลือกไข่ก่อนทำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ปัญหาที่สำคัญ
ของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่มวัยรุ่น และไม่จูงใจให้
ลูกค้าและนักท่องเที่ยวซื้อไปเป็นของฝาก ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง เพื่อจัดจำหน่ายมี 3 ด้าน 
ได้แก่   

1. ด้านคุณภาพสินค้า ควรเน้นให้การผลิตไข่เค็มมีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด มีรสชาติเค็มกลมกล่อม และ
ควรมีเอกสารคู่มือการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบเป็นไปตามสูตรของนักวิชาการ เพราะได้ถูกวิจัยและทดลองมาแล้วว่า
ได้ผลดี ขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้มีผลต่อการหมดอายุเร็วของไข่เค็ม เหตุเพราะการผลิตไข่เค็มบางช่วงของการผลิตผู้ผลิต
ลืมขั้นตอนบางอย่างจึงทำให้รสชาติไข่เค็มๆ เกินไปหรือ  บางช่วงการผลิตผู้ผลิตนำไข่ไปนึ่งแทนท่ีจะต้มก็ทำให้ไข่เน่าเสยีเรว็
กว่ากำหนด  อีกทั้งผู้ผลิตควรทำสัญญากับฟาร์มเป็ดเพื่อให้ได้ไข่ท่ีสดใหม่  อัฐพล จำปาเทศ (2562)  ยังกล่าวไว้ว่า  ควรใช้
เครื่องตรวจสอบความสดของไข่อัติโนมัติโดยการส่องด้วยแสง  และผลการศึกษาของ กุลชลี พวงเพ็ชร์และคณะ (2563) 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มใบเตยดินสอพอง ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่พบว่า 
ผู ้ซื ้อไข่เค็มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวัตถุดิบที่นำมาทำไข่เค็มควรสะอาดสดใหม่ และควรมีรสชาติเค็มกลมกล่อมพอดี  
สอดคล้องกับงานของ นันทพร เส็งวงษ์ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิกส์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่พบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อไข่ออร์แกนิกส์  เพราะคุณภาพของไข่ ที่ผลิตสดใหม่ สะอาด น่ารับประทาน    
และยังสอดคล้องกับงานของ สุมิตรา ขันคำ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มไข่
เค็ม บ้านดงป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า การทำให้ไข่เค็มเป็นที่นิยมในตลาดยิ่งขึ้น ต้องอาศัยด้านการ

ผลิต มีกระบวนการผลิต การกำหนดของเสียจากการผลิต การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การกำหนดคุณภาพวัตถุดิบ และการ
สร้างนวัตกรรมในการผลิต 

2. ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ ควรมีสูตรไข่เค็มสำหรับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ มีสูตรไข่เค็มพอกสมุนไพร 
กับสูตรลูกค้าวัยรุ่น คือ  ที่เน้นการเพิ่มสูตรไข่เค็มให้รสชาติของไข่เค็มเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ ไข่เค็มนมฮอกไกโด   
ไข่เค็มชาเขียว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลวดี จงสมชัย และสุวลี โล่วิรกรณ์ (2557) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นชอบเครื่องดื่มชาเขียวเพราะรสชาติอร่อยตามกระแสความนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น ตลอดจนนมฮอกไกโดเป็นนมที่
มีในประเทศญี่ปุ่น เพราะมีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ของนมฮอกไกโด คือ อร่อย หอม หวาน มัน และเพิ่มเอกลักษณ์
ของตัวผลิตภัณฑ์ คือทำให้ไข่เค็มมีกลิ่นหอมของแต่ละสูตรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ กองวิสัยสุข และ
วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ (2562) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์โลแลนซีคูลที่มีผลต่อความสำเร็จของแบรนด์ พบว่า 
การใส่นมฮอกไกโดในสูตรของผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่ นเกิดความนิยม ชื่นชอบ การใส่นมฮฮกไกโดไปใน
ผลิตภัณฑ์ทำให้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินญี่ปุ่นด้วย  ดังนั้นการพัฒนาสูตรไข่เค็มดอนทองจึงเพิ่มไข่เค็มนมฮอกไกโดขึ้น
เพื่อให้ซึมเข้าในเนื้อของไข่เค็ม  อีกทั้งควรเพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการซื้อเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว  สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กุลชลี พวงเพ็ชร์และคณะ (2561) เรื ่องแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดธุรกิจไข่เค็มใบเตย  : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า 
ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ของไข่เค็มใบเตยของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านโคกพุทราให้ชัดเจน โดยให้ไข่เค็มมีกลิ่นหอม
ใบเตยซึมเข้าเนื้อในของไข่  

3. ด้านตราสินค้า ควรเน้นให้กลุ่มอาชีพนี้ มีการพัฒนาตราสินค้า ฉลากและสัญลักษณ์ของตราสินค้า ที่มีเนื้อหา
ครบถ้วน ถูกต้อง เด่น และง่ายต่อการจดจำ ของผู้บริโภค สอดคล้องกับ กุลชลี พวงเพ็ชร์และคณะ. (2561) เรื่องแนวทาง
การพัฒนาด้านการตลาดธุรกิจไข่เค็มใบเตย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบล
ถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า ไข่เค็มที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา ที่จำหน่าย ควรมี
ตราสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน  และยังสอดคล้องกับงานของ นันทพร เส็งวงษ์ (2558) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า  ไข่ไก่ ออร์แกนิกส์ที่
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครคัดสินใจซื้อจะต้องมีตรายี่ห้อ ป้ายแสดงราคา และตรารับรองคุณภาพอย่างชัดเจน เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  
2. ควรมีการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรผู้ผลิตไข่เป็ด เพื่อจะได้ราคาไข่เป็ดที่ราคาถูก สด สะอาด 
3. ควรมีการนำนวัตกรรมเข้าไปช่วยในกระบวนการผลิตไข่เค็ม เช่น เครื่องคัดความสดของไข่ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยศึกษาตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิต

ของผู้บริโภค 
2. ควรมีการวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในด้านของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย  

เพื่อให้สินค้าของกลุ่มอาชีพเป็นท่ีตอบรับของผู้บริโภคในท้องถิ่นมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการให้สินเชื่อภาคการเกษตร เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 388 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการสินเชื่อ นำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าร้อยละ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  วิเคราะห์ข้อมูลของระดับ
ความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเชื่อ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามจะเป็นการประมาณค่า 5 
ระดับ (Likert Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 71.13  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 36.08 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 71.13 จบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 42.53 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.43 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.02 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเชื่อ ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 100 วงเงินสินเชื่อรวมอยู่ที่ 200,000 – 
500,000 บาท ร้อยละ 36.60 เป็นประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น ร้อยละ 79.90 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกิจการ
ภาคการเกษตร ร้อยละ 88.14 และหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันคืออสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 71.13 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือสีเขียว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.44 จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่
สำคัญจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านบุคลากร และได้เสนอแนวทางการ
เพิ่มปริมาณสินเชื่อสีเขียว โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติด้านสินเชื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีการใหคุ้ณภาพการบริการที่ดี จะส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
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1 บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10400  
2 อาจารย ์ดร., การทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรงุเทพมหานคร 10400  
1 Graduate school, Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, 10400  
2 Dr., Master of Business Administration, Faculty of Tourism and Services, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, 10400  
* Corresponding author: Tel.: 080-6629744. E-mail address: aui_aq@hotmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1800

 
 

 

Solution to Increase the amount of Green Credit of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Chonburi Province 

Supang Champati1* and Arisara Seyanon2 
 

Abstract 
This survey studied about customer loan’ s behavior and their factors of Marketing Mix which 

influenced to grant credit line of agricultural sector. This research aims to increase the number of customers 
for Green credit with Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chonburi. The author distributed 
questionnaires to 388 samples by using “ Descriptive Statistic” to analyze the general information and 
database of credit line utilization.The database was classified by type into percentage and present those 
results in frequency table.The analysis related to significant level of factors which linked to decision making 
for credit line utilization.  Furthermore, the questionnaire consists with 5 levels of score or “ Likert Scale” , 
analyze statics to find X mean, S.D. by using the in-depth interview from 5 samples. The result shows  the 
most of sample is male as 71. 13 percent. There is the age between of 51 and 60 years old as 36. 08 
percent,71.13 percent of sample has marital status, 42.53 percent is under high school level, 39.43 percent 
has more than 10 years of experience in agricultural sector, 34.92 percent of sample has income between 
10,001 to 20,000 baht.  For their behavior of credit line utilization, they utilized the loan with Agriculture 
and Agricultural Cooperatives Bank as 100 percent for total credit line.36.60 percent is the credit utilization 
between 200,000 -  500,000 baht, and 79. 90 percent as a short- term loan.  88. 14 percent loan intend to 
turnover expense for agricultural sector. 71. 13 percent is used for real estate for guarantee. The findings 
indicated that Marketing Mix of decision making of credit was the expertise of bank officer as the score 
4. 44. The other finding was the most significant problem from Marketing Mix in many issues for example, 
service process, and factor of bank officer ability. Moreover, this research provide the direction to increase 
the credit line loan by improving the credit knowledge and related skill following bank standard in order to 
increase the bank competitiveness by excellent service level from bank officer.   
 

Key word: Marketing Mix, Green credit, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chonburi Province 
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บทนำ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดชลบุรี ดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีสาขา
ให้บริการ 9 สาขา ได้แก่ สาขาชลบุรี สาขาพนัสนิคม สาขาแหลมฉบัง สาขาพานทอง สาขาบ่อทอง สาขาบ้านบึง สาขาพัทยา 
สาขาเกาะโพธิ์ และสาขาหนองใหญ่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ ธ.ก.ส. ให้บริการลูกค้าสามารถแบ่งตามประเภทลูกค้าได้เป็น 3 ประเภท
หลักๆ คือ สินเชื่อประเภทบุคคล สินเช่ือประเภทผู้ประกอบการนิติบุคคล และสินเช่ือประเภทสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และ
หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้หลักของ ธ.กส. วัตถุประสงค์หลักคือสินเช่ือเพื่อการเกษตร ซึ่งมีหลากหลายโครงการ 
แต่โครงการสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) มีอัตราส่วนเพียง 0.68 ของสินเช่ือรวมทั้งจังหวัด  

สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ที ่ได้มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คุณสมบัติผู้กู้ ที่เป็นเกษตรกร หรือบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR-1 ต่อปี และกรณีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MLR-0.50 ต่อปี จากข้อมูล
สารสนเทศด้านสินเชื่อ พบว่า ปัจจุบันผลการดำเนินงานสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ของ ธ.ก.ส. สาขาในจังหวัดชลบุรี มี
อัตราการเติบโตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานยังไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของธนาคารเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว จึงต้องเพิ่มอัตราส่วนสินเชื่อสีเขียว เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็น  “การธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainable Banking)” สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี จึงต้องหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางและ
วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณสินเช่ือสีเขียวให้เพิ่มขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและลักษณะอาชีพของประชากร
ในเขตพื้นที่การดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี 
 
ตารางที่ 1 อัตราการเติบโตสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ของ ธ.ก.ส. ในจังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 3 ปีบัญชี (ท่ีมา : ข้อมูล
สารสนเทศด้านสินเช่ือ ธ.ก.ส.) 

ปีบัญช ี ต้นเงินกู้คงเหลือ อัตราการเติบโต 
2561 24,850,000 65.67 
2562 49,312,611 98.44 
2563 53,143,356 7.77 

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา เรื่องแนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อภาคการเกษตร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเช่ือ และเสนอแนวทางการเพิ่มปริมาณลูกค้าท่ีมาใช้บริการขอสินเช่ือสี
เขียวของ ธ.ก.ส จังหวัดชลบุรี ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบายสินเชื่อในภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
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สามารถเพิ่มปริมาณลูกค้าสินเชื่อโครงการสินเชื่อสีเขียว ของ ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ธนาคาร 

 
วิธีดำเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) จาก

จำนวนประชากรของลูกค้าประเภทบุคคลใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี ที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ในจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเช่ือของ ธ.ก.ส. อยู่ทั้งหมด 12,775 คน โดยใช้สูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน่ 

n  =  2Ne+1
N

 

n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N  =  ขนาดประชากร 
e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ ซึ่งกำหนดค่าคลาดเคลื่อนของการ

เลือกกลุม่ตัวอย่างไวร้้อยละ 5 หรอื 0.05 

n  =  
))0.05*(12,7751

12,775
2+

  =  388 

เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเท่ากับ 388 คน 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) ของ ธ.ก.ส. จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 5 คน ที่ยังมียอดสินเช่ือคงเหลือตามโครงการ และสถานะหนี้ปกติ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างโดยเปิดเผย (Structured – Undisguised Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล โดยมีการกำหนดโครงสร้างและเปิดเผยจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ ส่วนที่ 3 
ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือสีเขียว โดยส่วนท่ี 1-2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนำข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามมาจำแนกประเภทตามลักษณะต่างๆ นำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table) ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำคญัต่อปัจจยัตา่งๆ 

ที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเช่ือสีเขียว จะเป็นการประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 5 คน ใช้ข้อคำถามในลักษณะคำถามปลายเปิด โดยการเตรียมแนวคำถามหลักไว้ล่วงหน้า ในประเด็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ โดยมีประเด็น
ต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเชื่อประเภทเกษตรกร ส่วนที่ 3 
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วิธีดำเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) จาก

จำนวนประชากรของลูกค้าประเภทบุคคลใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี ที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ในจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเช่ือของ ธ.ก.ส. อยู่ทั้งหมด 12,775 คน โดยใช้สูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน่ 

n  =  2Ne+1
N

 

n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N  =  ขนาดประชากร 
e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ ซึ่งกำหนดค่าคลาดเคลื่อนของการ

เลือกกลุม่ตัวอย่างไวร้้อยละ 5 หรอื 0.05 

n  =  
))0.05*(12,7751

12,775
2+

  =  388 

เมื่อแทนค่าแล้ว จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเท่ากับ 388 คน 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) ของ ธ.ก.ส. จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 5 คน ที่ยังมียอดสินเช่ือคงเหลือตามโครงการ และสถานะหนี้ปกติ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างโดยเปิดเผย (Structured – Undisguised Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล โดยมีการกำหนดโครงสร้างและเปิดเผยจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ ส่วนที่ 3 
ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสินเช่ือสีเขียว โดยส่วนท่ี 1-2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยนำข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามมาจำแนกประเภทตามลักษณะต่างๆ นำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table) ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสำคญัต่อปัจจยัตา่งๆ 

ที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสนิเช่ือสีเขียว จะเป็นการประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 5 คน ใช้ข้อคำถามในลักษณะคำถามปลายเปิด โดยการเตรียมแนวคำถามหลักไว้ล่วงหน้า ในประเด็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ โดยมีประเด็น
ต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเชื่อประเภทเกษตรกร ส่วนที่ 3 

 
 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการสินเช่ือสีเขียว ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและวางเค้า
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิจารณาเง่ือนไขแวดล้อม (Context) ของ
ข้อมูล  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.13 เพศหญิง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87 จำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี 
จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08 พิจารณาจากระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับต่ำกว่า
มัธยมศึกษา จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.53 พิจารณาประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
มีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกร 10 ปี ขึ้นไป จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 พิจารณาจากรายได้ต่อเดือน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มากที่สุด จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.02 และพิจารณา
สถานภาพการสมรส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสมากที่สุด จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 71.13  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ชลบุรี พบว่ามีการใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
วงเงินสินเชื่อรวมกับทุกสถาบันการเงินรวมกัน มีวงเงินอยู่ในช่วง 200,000-500,000 บาท จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.60 ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ เป็นวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 วัตถุประสงค์ใช้บริการสินเช่ือ 
พบว่าใช้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภาคการเกษตร จำนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 88.14 
ประเภทหลักประกันท่ีใช้ค้ำประกัน พบว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมีเนียม เป็นต้น จำนวน 276 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.13  

ส่วนที่ 3 ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด (x ̅= 

4.44) ปัจจัยที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่สอง คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅= 4.28) ส่วนระดับความสำคัญปัจจัยด้านอ่ืนๆ พบวา่ 

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านราคา (x ̅= 4.27) ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ (x ̅

= 4.08)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (x ̅= 4.08)  ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (x ̅= 3.67) และปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x ̅= 3.54) ตามลำดับ 
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ลูกค้าที่เคยใช้บริการสินเชื่อสีเขียว ของ 

ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือสีเขียว แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการ สินเชื่อสีเขียว 
(Green Credit) ของ ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี 

ส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ดีมีความ
เหมาะสม 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมีความเหมาะสมแล้ว มีเพียง 1 ราย ที่คิดว่า
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารอื่น 
- ด้านอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว มี
ค่าธรรมเนียมน้อยกว่าธนาคารอื่น 

3. ทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการ ให้บริการ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าทำเลที่ตั้งของธ.กส. สาขาในจังหวัดชลบุรี มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่บริเวณ
นั้นอยู่แล้ว 
- ประเด็นเร่ืองช่องทางการให้บริการ เช่น แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile พบว่า ทุกรายไม่
สนใจจะใช้บริการ เพราะสะดวกไปที่สาขามากกว่า 

4. การประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด 

- พบว่าลูกค้าจำนวนสูงถึง 4 ราย ตัดสินใจมาใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพราะมี ญาติหรือ
เพ่ือนที่เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.แนะนำ  
- ลูกค้า 1 รายตัดสินใจมาใชบ้ริการ เพราะศึกษาข้อมูลจากเวปไซต์ของธนาคาร 

5. การให้บริการของพนักงาน - ลูกค้าทุกราย ให้ความเห็นว่า พนักงานสินเชื่อสามารถให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ และมีการ
บริการที่ดี แต่มีลูกค้าจำนวน 4 ราย ที่ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำเร่ืองจำนองที่ดิน 

6. ขั้นตอนหรือกระบวนการ ให้บริการ - ลูกค้าจำนวน 4 ราย คิดว่าขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการมีความล่าช้า โดยมีลูกค้า
จำนวน 2 รายที่คิดว่ากระบวนการให้บริการในส่วนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความ
ล่าช้า และลูกค้าจำนวน 2 ราย ต้องรอการอนุมัติสินเชื ่อนาน ใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ 
ดำเนินการค่อนข้างล่าช้า 

7. การจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

ลูกค้าทุกรายคิดว่าการจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ ธ.กส.จังหวัดชลบุรีมีความ
เหมาะสมแล้ว และไม่แตกต่างจากธนาคารอ่ืน มีเพียง 1 ราย ที่คิดว่าที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูล การวางเค้าโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการให้บริการ และการจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ลูกค้าทุกรายเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
ไม่มีประเด็นท่ีต้องแก้ไข ส่วนประเด็น เรื่องการให้บริการของพนักงาน และเรื่องขั้นตอนการให้บริการ พบว่าลูกค้ามีปัญหา
ติดขัดในช่วงกระบวนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความล่าช้า กระบวนการอนุมัติสินเช่ือล่าช้า สาเหตุมีทั้งเกิดจากความ
ผิดพลาดของพนักงานและระเบียบขั้นตอนของ ธ.ก.ส. ส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ลูกค้าทุกรายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จาก ธ.ก.ส. แต่มาใช้บริการจากคำแนะนำของคนรู้จัก จากนั้นผู้วิจัยได้นำผลสรุปของการวิจัย มาดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Focus Group) กับพนักงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี โดยประเด็นคำถามจะเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis 
และเครื่องมือผังแสดงสาเหตุและผล เพื่อการหา แนวทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณสินเชื่อ รวมถึงการจัดทำแผนการ
ตลาดที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการ สินเชื่อสีเขียว 
(Green Credit) ของ ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี 

ส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ดีมีความ
เหมาะสม 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมีความเหมาะสมแล้ว มีเพียง 1 ราย ที่คิดว่า
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารอื่น 
- ด้านอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว มี
ค่าธรรมเนียมน้อยกว่าธนาคารอื่น 

3. ทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการ ให้บริการ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าทำเลที่ตั้งของธ.กส. สาขาในจังหวัดชลบุรี มีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่บริเวณ
นั้นอยู่แล้ว 
- ประเด็นเร่ืองช่องทางการให้บริการ เช่น แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile พบว่า ทุกรายไม่
สนใจจะใช้บริการ เพราะสะดวกไปที่สาขามากกว่า 

4. การประชาสัมพันธ์หรือ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด 

- พบว่าลูกค้าจำนวนสูงถึง 4 ราย ตัดสินใจมาใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพราะมี ญาติหรือ
เพ่ือนที่เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.แนะนำ  
- ลูกค้า 1 รายตัดสินใจมาใชบ้ริการ เพราะศึกษาข้อมูลจากเวปไซต์ของธนาคาร 

5. การให้บริการของพนักงาน - ลูกค้าทุกราย ให้ความเห็นว่า พนักงานสินเชื่อสามารถให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ และมีการ
บริการที่ดี แต่มีลูกค้าจำนวน 4 ราย ที่ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำเร่ืองจำนองที่ดิน 

6. ขั้นตอนหรือกระบวนการ ให้บริการ - ลูกค้าจำนวน 4 ราย คิดว่าขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการมีความล่าช้า โดยมีลูกค้า
จำนวน 2 รายที่คิดว่ากระบวนการให้บริการในส่วนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความ
ล่าช้า และลูกค้าจำนวน 2 ราย ต้องรอการอนุมัติสินเชื ่อนาน ใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ 
ดำเนินการค่อนข้างล่าช้า 

7. การจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

ลูกค้าทุกรายคิดว่าการจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ ธ.กส.จังหวัดชลบุรีมีความ
เหมาะสมแล้ว และไม่แตกต่างจากธนาคารอ่ืน มีเพียง 1 ราย ที่คิดว่าที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูล การวางเค้าโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการให้บริการ และการจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ลูกค้าทุกรายเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
ไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไข ส่วนประเด็น เรื่องการให้บริการของพนักงาน และเรื่องขั้นตอนการให้บริการ พบว่าลูกค้ามีปัญหา
ติดขัดในช่วงกระบวนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความล่าช้า กระบวนการอนุมัติสินเช่ือล่าช้า สาเหตุมีทั้งเกิดจากความ
ผิดพลาดของพนักงานและระเบียบขั้นตอนของ ธ.ก.ส. ส่วนประเด็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ลูกค้าทุกรายไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จาก ธ.ก.ส. แต่มาใช้บริการจากคำแนะนำของคนรู้จัก จากนั้นผู้วิจัยได้นำผลสรุปของการวิจัย มาดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Focus Group) กับพนักงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี โดยประเด็นคำถามจะเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis 
และเครื่องมือผังแสดงสาเหตุและผล เพื่อการหา แนวทางและกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณสินเชื่อ รวมถึงการจัดทำแผนการ
ตลาดที่เหมาะสม 

 
 

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังสาเหตุและผลของปัญหาการลดของปริมาณสินเช่ือสีเขียวของธนาคารเพื่อการเกษตรของ ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการตลาดด้วย SWOT Analysis และการสังเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้หลักการของ 
TOWS Matrix  

 

 

อาจารย์.,สาขาวิชาดุริยางค าสตร์ คณะ ิลปกรรม าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลา จุดแข ง (

Strengths) 
1. เป็นธนาคารของรัฐ มีกระทรวงการคลัง 

เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 
2.   มีความเช่ียวชาญด้านสินเช่ือภาคเกษตร 

3. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 

4. มีสาขาการด าเนินงานครอบคลุมทุกอ าเภอ 
5. ความสามัคคีของทีมงานสินเช่ือ  
6. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่ า เมื่อเทียบกับ

ธนาคารอื่น 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ

ของพนักงานแต่ละคนไม่เท่ากัน 
2. การโ ษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารไม่ทั่วถึง  
3. ขั้นตอนการตรวจสอบหลักประกันและจดจ านอง

ที่ดินมีความล่าช้า  
4. ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาสินเช่ือเยอะ 

ขั้นตอนอนุมัติช้า 
ธ.ก.ส. มี Switching Cost ต่ า ท าให้ลูกค้าตัดสินใจ

ย้ายธนาคารได้ง่าย 

 อกาส (Opportunity) 

1. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลูกค้าเกษตรกร  

2. ลูกค้าธนาคารได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เสมอ 

3. ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามนโยบาย
ส าคัญๆ ของรัฐบาลอยู่เสมอ  

4. สถานการณ์โควิด 19 ท าให้แรงงานกลับสู่ถิ่นฐานบ้าน
เกิด อาชีพเกษตรจึงเป็นที่พึ่งของแรงงาน 

SO 

- ส่งเสริมการโ ษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินเช่ือของธนาคารโดยเน้นที่ การเป็นธนาคารที่
รัฐบาลสนับสนุน มีผลิตภัณฑ์สินเช่ือหลากหลาย 
ใช้ หลักประกันที่ดินต่างจังหวัดได้ และ
ค่าธรรมเนียมต่ ากว่าธนาคารอื่น (S1, S2, S3, 
S5 S6, O1, O2, O3, O4) 

WO 

- ปรับปรุงการโ ษณาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
ตรงกลุ่มเป าหมาย และเน้นที่การปรับภาพลักษณ์ให้
ธนาคารดูทันสมัยทัดเทียมกับธนาคารอื่น เพ่ือเจาะ
ตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ (O1, O4 W1, W3, W4) 

อุปสรรค (Threats) 

1. พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป และลูกค้า
มีอ านาจต่อรองสูง  

2. สภาวะการแข่งขันปัจจุบันมีความรุนแรง และธุรกิจ
ประเภท Non-bank เข้ามามีบทบาทอย่างมาก 

3. เทคโนโลยีด้านการเงินการธนาคาร ของ ธ.ก.ส. ยังล้า
หลังเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น 

4. ลูกค้าของธนาคาร ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง 

5. สถานการณ์โควิด 19 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้า
ชะลอการลงทุน 

ST 

- พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นที่การ
สร้างความประทับใจ และให้ความส าคัญกับ
ลูกค้ามาเป็นล าดับแรก เพื่อให้ลูกค้ามีความ
จงรักภักดีกับ ธนาคารและมีการบอกต่อแนะน า
ธนาคาร (S4, S5, T1, T2, T3, T4) 

WT 

- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติด้านสินเช่ือ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมี
คุณภาพการบริการที่ดี (W1, W3, W4, T3, T4, T5)  

- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบหลักประกันและจด
จ านองที่ดินให้มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ( W1, T1, 
T2, T3) 

- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเช่ือให้รวดเร็วขึ้น  
(W1, W2, T1, T2, T3) 

 

ป จจัยภายนอก 

ป จจัยภายใน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
  1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์การกู้เงิน ประเภทของสินเชื่อ วงเงินกู้ และหลักประกันในการกู้เงิน ในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงแห่งเดียว และบางส่วนมี
การใช้บริการจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ ชูชัย สมิทธิไกร (2561 : 6) 
ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล 
เช่น การรับรู ้ แรงจูงใจ ทัศนคติ หรือบุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อม อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ
สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มอ้างอิง ดังนั้น การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึง บุคคลแต่ละ
คนจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีลักษณะส่วนบุคคลและอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากในแต่ละปัจจัย โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคา 4) ด้านกระบวนการบริการ 5) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 6) ด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ คำนาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558 : 3) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด การจะทำให้การ
ดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิพล เพ็งแจ่มและ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต (2562) เรื่องแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขต
ราชวัตร ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดสินเช่ือ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สินีนาฎ คงเพชร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการสร้างและการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากในแต่ละปัจจัย โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคา 4) ด้านกระบวนการบริการ 5) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 6) ด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ คำนาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558 : 3) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด การจะทำให้การ
ดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด  
 อัตราการเติบโตลดลงของปริมาณสินเชื่อสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในผลิตภัณฑ์
สินเชื่อของธนาคาร แต่ก็ส่งผลทำให้รายได้จากดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อของจังหวัดชลบุรีลดลงตามไปด้วย ก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลกันระหว่างเงินฝากและเงินกู้ธนาคารต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างสูง อีกทั้งยัง
ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการลดลงของค่าธรรมเนียมต่างๆ จากธุรกรรมด้านสินเชื่ออีกด้วย หากไม่ดำเนินการหา แนวทางและ
วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณสินเชื่อให้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของจังหวัดชลบุรี มีความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะขาดทุน ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวมมีกำไรลดลง ผลตอบแทนที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน 
ก็ลดลงตามไปด้วย ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนด้านการบริหารจัดการโดยการลดจำนวนสาขาหรือปรับลด
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อภิปรายผลการวิจัย  
  1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์การกู้เงิน ประเภทของสินเชื่อ วงเงินกู้ และหลักประกันในการกู้เงิน ในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงแห่งเดียว และบางส่วนมี
การใช้บริการจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ ชูชัย สมิทธิไกร (2561 : 6) 
ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล 
เช่น การรับรู ้ แรงจูงใจ ทัศนคติ หรือบุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อม อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ
สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มอ้างอิง ดังนั้น การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหน่ึง บุคคลแต่ละ
คนจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีลักษณะส่วนบุคคลและอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากในแต่ละปัจจัย โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคา 4) ด้านกระบวนการบริการ 5) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 6) ด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ คำนาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558 : 3) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด การจะทำให้การ
ดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิพล เพ็งแจ่มและ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต (2562) เรื่องแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขต
ราชวัตร ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดสินเช่ือ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สินีนาฎ คงเพชร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการสร้างและการนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากในแต่ละปัจจัย โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคา 4) ด้านกระบวนการบริการ 5) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 6) ด้านการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ คำนาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558 : 3) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด การจะทำให้การ
ดำเนินงานของกิจการสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด  
 อัตราการเติบโตลดลงของปริมาณสินเชื่อสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในผลิตภัณฑ์
สินเชื่อของธนาคาร แต่ก็ส่งผลทำให้รายได้จากดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อของจังหวัดชลบุรีลดลงตามไปด้วย ก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลกันระหว่างเงินฝากและเงินกู้ธนาคารต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างสูง อีกทั้งยัง
ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการลดลงของค่าธรรมเนียมต่างๆ จากธุรกรรมด้านสินเชื่ออีกด้วย หากไม่ดำเนินการหา แนวทางและ
วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณสินเชื่อให้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของจังหวัดชลบุรี มีความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะขาดทุน ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวมมีกำไรลดลง ผลตอบแทนที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน 
ก็ลดลงตามไปด้วย ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนด้านการบริหารจัดการโดยการลดจำนวนสาขาหรือปรับลด

 
 

 

จำนวนพนักงาน และจากผลการศึกษาที่สำคัญพบว่าขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีปัญหาติดขัดในช่วงกระบวนการ
ตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความล่าช้า รวมถึงเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อล่าช้า ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เลือกกลยุทธ์แนวทางการเพิ่มปริมาณสินเช่ือสีเขียวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชลบุรี โดยการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งความรู้ความเข้าใจด้านสินเชื ่อ การสื่อสารด้านทำความเข้าใจกับลูกค้า และปรับปรุง
กระบวนการทำงานทั้งการตรวจสอบหลักประกัน ขั ้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ ่งขึ ้น  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า พัฒนาทักษะของพนักงานให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากน้ียังต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วเป็นขั้นตอน โดย
กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าการพัฒนาบุคลากรจะต้องใช้งบประมาณและเวลามากกว่าแนวทางอื่น แต่จะเป็นผลดีต่อธนาคารในระยะยาว มี
พนักงานท่ีให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเกิดความภักดีกับ ธ.ก.ส. และสร้างโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
(Cross-Selling, Up-Selling) ของธนาคารได้อีกด้วย โดยอาศัยกลยุทธ์จากแนวทางแก้ไขปัญหาจาก SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของ
ธนาคาร 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทีส่งผลตอความต้ังใจขอสนิเชือ่  

โครงการสินเชือ่ดอกเบี้ยต่ำ ออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเที่ยว  

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธรุกิจลูกคา SMEs 9  

จังหวัดเชียงราย 

 

มณีนุช มณีวรรณ1*   ศิริรัตน รัตนพิทักษ2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน

ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว (2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานความตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ (3) เพ่ือประเมินน้ำหนัก

ความสมัพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามกับ

ลูกคาและบุคคลท่ีสนใจขอสินเชื่อของสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 385 ราย สถิติ คือ ความถี่ รอย

ละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.40 อายุ 21-30 ป รอยละ 44.80 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 85.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท รอยละ 35.50 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีความตองการดานบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และราคา มีความตองการใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด สถานท่ี บุคลากร กระบวนการบริการ และลักษณะทางกายภาพสงผลตอความตั้งใจขอ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว  ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, ความตั้งใจ, สินเชื่อ  
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โครงการสินเชือ่ดอกเบี้ยต่ำ ออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเที่ยว  

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธรุกิจลูกคา SMEs 9  

จังหวัดเชียงราย 

 

มณีนุช มณีวรรณ1*   ศิริรัตน รัตนพิทักษ2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน

ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว (2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานความตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ (3) เพ่ือประเมินน้ำหนัก

ความสมัพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามกับ

ลูกคาและบุคคลท่ีสนใจขอสินเชื่อของสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 385 ราย สถิติ คือ ความถี่ รอย

ละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.40 อายุ 21-30 ป รอยละ 44.80 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 85.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท รอยละ 35.50 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีความตองการดานบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และราคา มีความตองการใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด สถานท่ี บุคลากร กระบวนการบริการ และลักษณะทางกายภาพสงผลตอความตั้งใจขอ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว  ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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The marketing mix factors affecting the decision to use of low-interest loans to aid 

SMEs in the tourism sector. Case Study: The Government Savings Bank, 

The Credit Bureau of SMEs 9, Chiang Rai Province 

 

Maneenoot Maneewan1* and Sirirat Rattanapituk 2 

 

Abstract 

 The objectives of this study were (1) to study the market mix factors of low-interest loans to aid 

SMEs in the tourism sector, (2 ) to study the demand factors for low-interest loans, and (3 ) to assess the 

correlation weight of the marketing mix factor to the intention of applying for low-interest loans. This is  

a quantitative research that collected questionnaires from 385  customers and those interested in asking 

for loans from the Credit Bureau of SMEs 9  in Chiang Rai Province. The statistic used was frequency, 

percentage, value, mean standard deviation, and multiple linear regression analysis.  

 The results showed that most of the samples were 50.40% are male, aged 21-30 years which 

accounts for 44.80%, having a bachelor's degree accounts for 85.70%, having an average income per month 

30,001-40,000 accounts for 35.50 percent. Most of the respondents had the highest level of the overall 

service marketing mix, followed by physical characteristics, service processes, marketing promotion, 

distribution channels, products, and prices showed that there was a high level of demand at the highest 

level. There was an intention that showed that some wanted to apply for low-interest loans. The overall 

level was at the highest level. As for the hypothesis testing, it was found that the factors of product, price, 

marketing promotion, location, personnel, service process, and physical characteristics affect the intention of 

applying for low-interest GSB bank loans to help SMEs in the tourism sector at a significant level of 0.05. 

 

Keywords: Service Marketing Mix, Intention, Loan 
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บทนำ 

 ในป พ.ศ.2563 เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ตาง ๆ ไดรับ

ผลกระทบทางการเงินเปนวงกวาง ธนาคารออมสินจึงไดออกมาตรการชวยเหลือลูกคาท่ีไดรับผลกระทบทางธุรกิจ โดยเฉพาะ

ลูกคาในกลุมธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงหนึ่งในมาตรการท่ีนำออกมา

ชวยเหลือลูกคาธนาคารออมสินในภาวะวิกฤติ คือ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผูประกอบการธุรกิจท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ในภาคการทองเท่ียว โดยคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อในโครงการนี้จะตองเปนผูประกอบการท่ี

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) วงเงินสินเชื่อตอราย ไมเกินรายละ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.99 ตอป โดยใชบุคคลท่ีธนาคาร

เชื่อถือในการค้ำประกันโครงการนี้เปนการชวยเหลือใหลูกคามีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองในธุรกิจ ซ้ืออุปกรณใชในการ

ประกอบกิจการใหมีรายไดในการชำระหนี้ตาง ๆ ซ่ึงจะลดจำนวนลูกหนี้ NPLs ของธนาคารออมสินลง  แตจากรายงานผลการ

ดำเนินงานของสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ท่ีผานมา ระหวางเดือนมกราคม ป พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ.

2564 พบวายอดสินเชื่อยังต่ำกวาเปาหมายรอยละ 67 สงผลใหสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ไมสามารถทำยอดสินเชื่อได

ตามเปาหมายท่ีธนาคารออมสินกำหนด รวมถึงไมสามารถตอบสนองนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอปจจัยดานความต้ังใจของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสิน

ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 จังหวัดเชียงราย โดยเปน

การศึกษาเพ่ือหาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอปจจัยดานความต้ังใจขอสินเชื่อ ซ่ึงผลการศึกษาใน

ครั้งนี้ทำใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคากลุมเปาหมายใหความสนใจและนำปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจขอ

สินเชื่อไปปรับปรุงกลยุทธในการทำงานไดเพ่ือใหไดยอดการขอสินเชื่อตามเปาหมายท่ีกำหนด ธนาคารออมสินมีรายไดเพ่ิมข้ึน

จากอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ อีกท้ังยังเพ่ิมจำนวนการเปดบัญชีและยอดสมัคร MyMo เพ่ิมขึ้น และเปนการ

ชวยเหลือประชาชน ผูประกอบการท่ีไดรับความเดือดรอนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ใหสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนใน

ธุรกิจอยางท่ัวถึง 

วิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ีสนใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออม

สินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว ของธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ในจังหวัดเชียงราย โดยการ

สุมตัวอยางแบบโควตา ซ่ึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรคำนวณของคอแครน (Cochran, 1997) กำหนดสัดสวนการสุม

ตัวอยางเปน 50% หรือ 0.50 จากประชากรท้ังหมด ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหคาดเคลื่อนได 5% จะไดขนาดกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ท้ังสิ้น 385 ราย  

ดำเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน ผานโปรแกรม Google Form เนื่องจากอยู

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID – 19 ใหกับลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ีสนใจขอสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว กับธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายซ่ึงมีท้ังหมด 17 สาขา 

เก็บตัวอยางสาขาละ 23 ราย และนำแบบสอบถามท้ังหมดมาคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณได 385 ราย คิดเปนรอย

ละ 100 กำหนดระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนแลว 

จึงวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยสถิติ  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

สวนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) ซ่ึงเปน

แบบสอบถามท่ีมีหลายคำตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)  
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 ในป พ.ศ.2563 เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ตาง ๆ ไดรับ

ผลกระทบทางการเงินเปนวงกวาง ธนาคารออมสินจึงไดออกมาตรการชวยเหลือลูกคาท่ีไดรับผลกระทบทางธุรกิจ โดยเฉพาะ

ลูกคาในกลุมธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงหนึ่งในมาตรการท่ีนำออกมา

ชวยเหลือลูกคาธนาคารออมสินในภาวะวิกฤติ คือ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผูประกอบการธุรกิจท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ในภาคการทองเท่ียว โดยคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อในโครงการนี้จะตองเปนผูประกอบการท่ี

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) วงเงินสินเชื่อตอราย ไมเกินรายละ 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.99 ตอป โดยใชบุคคลท่ีธนาคาร

เชื่อถือในการค้ำประกันโครงการนี้เปนการชวยเหลือใหลูกคามีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองในธุรกิจ ซ้ืออุปกรณใชในการ

ประกอบกิจการใหมีรายไดในการชำระหนี้ตาง ๆ ซ่ึงจะลดจำนวนลูกหนี้ NPLs ของธนาคารออมสินลง  แตจากรายงานผลการ

ดำเนินงานของสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ท่ีผานมา ระหวางเดือนมกราคม ป พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ.

2564 พบวายอดสินเชื่อยังต่ำกวาเปาหมายรอยละ 67 สงผลใหสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ไมสามารถทำยอดสินเชื่อได

ตามเปาหมายท่ีธนาคารออมสินกำหนด รวมถึงไมสามารถตอบสนองนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอปจจัยดานความต้ังใจของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสิน

ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 จังหวัดเชียงราย โดยเปน

การศึกษาเพ่ือหาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอปจจัยดานความต้ังใจขอสินเชื่อ ซ่ึงผลการศึกษาใน

ครั้งนี้ทำใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีลูกคากลุมเปาหมายใหความสนใจและนำปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจขอ

สินเชื่อไปปรับปรุงกลยุทธในการทำงานไดเพ่ือใหไดยอดการขอสินเชื่อตามเปาหมายท่ีกำหนด ธนาคารออมสินมีรายไดเพ่ิมข้ึน

จากอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ อีกท้ังยังเพ่ิมจำนวนการเปดบัญชีและยอดสมัคร MyMo เพ่ิมขึ้น และเปนการ

ชวยเหลือประชาชน ผูประกอบการท่ีไดรับความเดือดรอนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ใหสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนใน

ธุรกิจอยางท่ัวถึง 

วิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ีสนใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออม

สินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว ของธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ในจังหวัดเชียงราย โดยการ

สุมตัวอยางแบบโควตา ซ่ึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรคำนวณของคอแครน (Cochran, 1997) กำหนดสัดสวนการสุม

ตัวอยางเปน 50% หรือ 0.50 จากประชากรท้ังหมด ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหคาดเคลื่อนได 5% จะไดขนาดกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ท้ังสิ้น 385 ราย  

ดำเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน ผานโปรแกรม Google Form เนื่องจากอยู

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID – 19 ใหกับลูกคาผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ีสนใจขอสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว กับธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายซ่ึงมีท้ังหมด 17 สาขา 

เก็บตัวอยางสาขาละ 23 ราย และนำแบบสอบถามท้ังหมดมาคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณได 385 ราย คิดเปนรอย

ละ 100 กำหนดระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนแลว 

จึงวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยสถิติ  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

สวนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) ซ่ึงเปน

แบบสอบถามท่ีมีหลายคำตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)  

สวนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธนาคารออมสินผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถาม

ปลายปด (Close-Ended Question) ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีหลายคำตอบใหเลือก (Multiple Choice Question)  

สวนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ใน

ภาคการทองเท่ียว  โดยเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) โดยแบงเกณฑการวัดแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) เปน 5 ระดับตั้งแตระดับนอยท่ีสุด (1 คะแนน) ถึง มากท่ีสุด (5 คะแนน) 

 สวนท่ี 4 คำถามเกี่ยวกับการตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว โดยเปน

แบบสอบถามปลายปด (Close-Ended Question) โดยแบงเกณฑการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปน 5 

ระดับตั้งแตระดับนอยท่ีสุด (1 คะแนน) ถึง มากท่ีสุด (5 คะแนน)  

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได และในปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือใชอธิบายลักษณะพ้ืนฐาน

ของคะแนน ประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ตรวจสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อน 

(Testing for Autocorrelation) ใชวิธีการทดสอบทางสถิติ คาสถิติท่ีใชทดสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อนคือ 

คาสถิติ Durbin-Watson โดยพิจารณาวาคาสถิติ Durbin-Watson มีคาระหวาง ระหวาง 1.50 - 2.50 การตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Testing Multicollinearity) โดยพิจารณาจากคา Tolerance ถาคา Tolerance มากกวา 

0.1 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง และพิจารณาจากคา VIF (Variance Inflation Factor) ถาคา VIF นอยกวา 

10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันเอง (ธวัชชัย วรพงศธร. (2561) สถิติ Multiple Regression Analysis การ

วิเคราะหการถดถอยพหุ: ออนไลน) 

ผลการศึกษา 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย

คิดเปนรอยละ 50.40 มีอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 44.80 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 85.70 มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 35.50  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล ลำดับ 

ผลิตภัณฑ 4.10 0.670 มาก 6 

ราคา 4.05 0.755 มาก 7 

ชองทางการจัดจำหนาย 4.11 0.684 มาก 5 

การสงเสริมการตลาด 4.24 0.765 มากท่ีสุด 4 

บุคลากร 4.39 0.620 มากท่ีสุด 1 

ลักษณะทางกายภาพ 4.37 0.753 มากท่ีสุด 2 

กระบวนการบริการ 4.25 0.812 มากท่ีสุด 3 

คาเฉลี่ย 4.22 0.722    มากท่ีสุด 
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จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 1.พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.22, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.722) และปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บุคลากร มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.39 รองลงมา คือ ลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.37 รองลงมา 

คือ กระบวนการบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 รองลงมา คือ การสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ราคา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 

 

ตารางที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐาน  

ตัวแปร 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
Sig. 

Toleranc

e 
VIF 

B 
Std. 

Error 
Beta t    

คาคงท่ี 0.158 0.309  0.510 0.610   

ผลิตภัณฑ (X1) 0.272 0.052 0.273 5.207 0.000 0.564 1.774 

ราคา (X2) -0.146 0.048 -0.144 -3.036 0.003 0.687 1.456 

ชองทางการจัดจำหนาย (X3) 0.220 0.059 0.198 3.743 0.000 0.554 1.806 

การสงเสริมการตลาด (X4) 0.152 0.067 0.111 2.275 0.023 0.647 1.545 

บุคลากร (X5) 0.223 0.084 0.156 2.655 0.008 0.447 2.237 

ลักษณะทางกายภาพ (X6) 0.497 0.068 0.386 7.342 0.000 0.562 1.781 

กระบวนการบริการ (X7) -0.286 0.109 -0.185 -2.632 0.009 0.315 3.175 

R = 0.644     R Square = 0.414   Adjusted R Square = 0.404  Durbin-Watson = 1.375 

F = 38.117   * Sig < 0.05           df Regression = 7               df Residual = 377 

สมมติฐานการวิจัย คือ ปจจัยผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี สงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและ

กระบวนการบริการ สงผลตอความตองการสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs 

ในภาคการทองเท่ียว กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 จังหวัดเชียงราย ผลการทดสอบ พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว ไมเกิด

ปญหา Multicollinearity (ตัวแปรอิสระนั้นตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ทำการทดสอบโดยการวิเคราะห

หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางตัวแปรอิสระ ปรากฏวามีคาคาสัมประสิทธ์ิระหวางตัวแปรอิสระไมเกิน 0.75  

ซ่ึงถาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคามากกวา 0.85 (จุฬาลักษณ บารมี, 2551) ถือวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก) ทดสอบ

คาสถิติ F ปรากฏวาคา Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงวามีตัวแปรตน อยางนอย 1 ตัว ท่ีสามารถ 

ทำนายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว สวน

คา Tolerance ตองมีคามากกวา 0.10 ซ่ึง คา  Tolerance ไดจากการทดสอบ อยูระหวาง 0.315 – 0.647 โดยพิจารณาตาม

เกณฑของ Hair et al. (2009)  และ คา VIF ของทุกตัวแปรอิสระ ทุกตัวนอยกวา 5 ซ่ึงเปนคามาตรฐานท่ีบงชี้วาตัวแปรอิสระ

นั้น ไมมีการสรางปญหาของความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรพยากรณ ต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปในสมการถดถอย (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2547) ซ่ึงคา VIF ท่ีไดจากการทดสอบ อยูระหวาง 1.456 – 2.237 สามารถสรุปไดวา สมการถดถอยนี้ไมมีปญหาของ

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรพยากรณต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป  
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จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 1.พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.22, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.722) และปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บุคลากร มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.39 รองลงมา คือ ลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.37 รองลงมา 

คือ กระบวนการบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 รองลงมา คือ การสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ราคา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 

 

ตารางที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐาน  

ตัวแปร 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
Sig. 

Toleranc

e 
VIF 

B 
Std. 

Error 
Beta t    

คาคงท่ี 0.158 0.309  0.510 0.610   

ผลิตภัณฑ (X1) 0.272 0.052 0.273 5.207 0.000 0.564 1.774 

ราคา (X2) -0.146 0.048 -0.144 -3.036 0.003 0.687 1.456 

ชองทางการจัดจำหนาย (X3) 0.220 0.059 0.198 3.743 0.000 0.554 1.806 

การสงเสริมการตลาด (X4) 0.152 0.067 0.111 2.275 0.023 0.647 1.545 

บุคลากร (X5) 0.223 0.084 0.156 2.655 0.008 0.447 2.237 

ลักษณะทางกายภาพ (X6) 0.497 0.068 0.386 7.342 0.000 0.562 1.781 

กระบวนการบริการ (X7) -0.286 0.109 -0.185 -2.632 0.009 0.315 3.175 

R = 0.644     R Square = 0.414   Adjusted R Square = 0.404  Durbin-Watson = 1.375 

F = 38.117   * Sig < 0.05           df Regression = 7               df Residual = 377 

สมมติฐานการวิจัย คือ ปจจัยผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี สงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและ

กระบวนการบริการ สงผลตอความตองการสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs 

ในภาคการทองเท่ียว กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 จังหวัดเชียงราย ผลการทดสอบ พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว ไมเกิด

ปญหา Multicollinearity (ตัวแปรอิสระนั้นตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ทำการทดสอบโดยการวิเคราะห

หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางตัวแปรอิสระ ปรากฏวามีคาคาสัมประสิทธ์ิระหวางตัวแปรอิสระไมเกิน 0.75  

ซ่ึงถาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มีคามากกวา 0.85 (จุฬาลักษณ บารมี, 2551) ถือวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก) ทดสอบ

คาสถิติ F ปรากฏวาคา Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงวามีตัวแปรตน อยางนอย 1 ตัว ท่ีสามารถ 

ทำนายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว สวน

คา Tolerance ตองมีคามากกวา 0.10 ซ่ึง คา  Tolerance ไดจากการทดสอบ อยูระหวาง 0.315 – 0.647 โดยพิจารณาตาม

เกณฑของ Hair et al. (2009)  และ คา VIF ของทุกตัวแปรอิสระ ทุกตัวนอยกวา 5 ซ่ึงเปนคามาตรฐานท่ีบงชี้วาตัวแปรอิสระ

นั้น ไมมีการสรางปญหาของความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรพยากรณ ต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปในสมการถดถอย (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2547) ซ่ึงคา VIF ท่ีไดจากการทดสอบ อยูระหวาง 1.456 – 2.237 สามารถสรุปไดวา สมการถดถอยนี้ไมมีปญหาของ

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรพยากรณต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป  

 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ โดยมาจากการคำนวณเพ่ือใชทดสอบสมมติฐานและเพ่ือพยากรณความ

ต้ังใจขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว โดยใชการคำนวณปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการ พบวาเสนการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ มีความสัมพันธท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติ (F=38.17, p < .000) ดวย  

R square ท่ีมีคาเทากับ 0.414 สรุปวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ สงผลทางบวกตอความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออม

สินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 สามารถแสดงสมการไดดังนี้  

      Standardized Ŷ = 0.273 (X1) – 0.144 (X2) + 0.198 (X3) + 0.111 (X4) + 0.156 (X5) + 0.386 (X6) – 0.185 (X7) 

 เม่ือ  Ŷ = ความตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว   

   X1 = ผลิตภัณฑ 

   X2 = ราคา 

   X3 = ชองทางการจัดจำหนาย 

   X4 = การสงเสริมการตลาด 

   X5 = บุคลากร 

   X6 = ลักษณะทางกายภาพ 

   X7 = กระบวนการบริการ 

จากการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวา หากเพ่ิมปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานใดดานหนึ่ง

ข้ึน 1 หนวย ในขณะท่ีปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี สงผลถึงความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว 

ท้ังเพ่ิมขึ้นและลดลง โดยปจจัยท่ีมีผลเชิงบวกตอการขอสินเชื่อ ทำใหความต้ังใจขอสินเชื่อเพ่ิมขึ้น สามารถเรียงลำดับได ดังนี้ 

ลำดับท่ี 1 คือ ดานลักษณะทางกายภาพ เพ่ิมขึ้น 0.386 หนวย รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ เพ่ิมข้ึน 0.273 หนวย รองลงมาคือ 

ดานชองทางการจัดจำหนาย เพ่ิมขึ้น 0.198 หนวย รองลงมาคือ ดานบุคลากร เพ่ิมขึ้น 0.156หนวย ลำดับสุดทายคือ  

ดานสงเสริมการตลาด เพ่ิมข้ึน 0.111 หนวย ในสวนของปจจัยท่ีมีผลเชิงลบตอการขอสินเชื่อ ทำใหความต้ังใจขอสินเชื่อลดลง 

มี 2 ปจจัย คือ ดานกระบวนการ ลดลง 0.185 หนวย และดานราคา ลดลง 0.144 หนวย ซ่ึงหมายความวาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการท้ัง 7 ปจจัย สงผลตอความตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว   

สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ี

ศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.40 มีอายุเฉลี่ย 36.4 ป  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 85.70 มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนเฉลี่ย 69,366.23 บาท  

2.สรุปผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  

ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยลำดับท่ี 1 คือ บุคลากร รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพ  ลำดับท่ี 3 คือ กระบวนการบริการ  

ลำดับท่ี 4 คือ การสงเสริมการตลาด ลำดับท่ี 5 คือ ชองทางการจัดจำหนาย ลำดับท่ี 6 คือ ผลิตภัณฑ และลำดับท่ี 7 คือ ราคา 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการท้ัง 7 ปจจัย สงผลตอความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว โดยมีท้ังปจจัยท่ี

สงผลเชิงบวกและเชิงลบตอความต้ังใจขอสินเชื่อ ซ่ึงปจจัยเชิงบวกท่ีเปนปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีธนาคารออม

สิน ควรใหความสำคัญเปนอันดับแรกคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบฟงกชั่นภายในไลน GSB 

NOW ใหมีความเสถียรขณะใชงาน ท้ังในดานปรับขนาดตัวอักษรใหเหมาะแกการมองเห็น มีจองคิวเขาพบพนักงานในสาขา

สาขา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขของสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสิน
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ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว อาทิ การเพ่ิมสินเชื่อใหครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา และการเพ่ิมวงเงินสินเชื่อข้ันต่ำ รองลงมาคือ ดานสถานท่ี ควรเพ่ิมชองทางใหสามารถขอ

สินเชื่อผานสาขาของธนาคารออมสิน และธนาคารออมสินมาบริการดานสินเชื่อนอกสถานท่ี รองลงมาคือ ดานบุคลากร ควร

เพ่ิมอัตรากำลังของธนาคารออมสินแตละสาขา ใหเพียงพอตอจำนวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานใหมีความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ และ ดานสงเสริมหารตลาด อาทิ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

โดยใหมีการมอบคูปองสวนลดสำหรับการซ้ือสินคาออนไลนในรานคาชื่อดังตาง ๆ เชน Shopee Lazada  หรือมีการจัด

กิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ เชน มอบของท่ีระลึกรวมดวย 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความตองการตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  ภาพรวมในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีความตองการดาน บุคลากร เปนลำดับท่ี 1 รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริม

การตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และ ราคา มีความตองการในระดับมากถึงมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณัฐพิฌา พาหมะ (2561) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและความตองการสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎรธานี 2 พบวา พบวา ความตองการสวน

ประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ  รองลงมา คือ ดานบุคลากร 

และดานชองทางการจัดจำหนาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรธิดา ตนวาริน (2564) ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและการรับรูตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาชุมพร พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ภาพรวมอยูในระดับมาก แตพิจารณาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานกระบวนการ รองลงมา ดานลักษณะทางกายภาพ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานบุคคล สอดคลองกับงานวิจัย

ของทัชชา ภูเจริญ (2562) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการไดรับอนุมัติสินเชื่อท่ีอยู

อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหในเขต กทม.และปริมณฑล โดยจำแนกตามกลุมอาชีพ (กลุมอาชีพอิสระ) ผลการศึกษา 

พบวา ความพึงพอใจของลูกคาอิสระท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการไดรับอนุมัติสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร

อาคารสงเคราะหในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการบริการ มี

ความพึงพอใจในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการ มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  
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ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว อาทิ การเพ่ิมสินเชื่อใหครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา และการเพ่ิมวงเงินสินเชื่อข้ันต่ำ รองลงมาคือ ดานสถานท่ี ควรเพ่ิมชองทางใหสามารถขอ

สินเชื่อผานสาขาของธนาคารออมสิน และธนาคารออมสินมาบริการดานสินเชื่อนอกสถานท่ี รองลงมาคือ ดานบุคลากร ควร

เพ่ิมอัตรากำลังของธนาคารออมสินแตละสาขา ใหเพียงพอตอจำนวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานใหมีความพรอมและความเต็มใจในการใหบริการ และ ดานสงเสริมหารตลาด อาทิ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

โดยใหมีการมอบคูปองสวนลดสำหรับการซ้ือสินคาออนไลนในรานคาชื่อดังตาง ๆ เชน Shopee Lazada  หรือมีการจัด

กิจกรรมทางการตลาดอ่ืน ๆ เชน มอบของท่ีระลึกรวมดวย 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความตองการตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  ภาพรวมในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีความตองการดาน บุคลากร เปนลำดับท่ี 1 รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริม

การตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และ ราคา มีความตองการในระดับมากถึงมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณัฐพิฌา พาหมะ (2561) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและความตองการสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อสวัสดิการของภาครัฐกับธนาคารออมสิน ในสังกัดเขตสุราษฎรธานี 2 พบวา พบวา ความตองการสวน

ประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ  รองลงมา คือ ดานบุคลากร 

และดานชองทางการจัดจำหนาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรธิดา ตนวาริน (2564) ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและการรับรูตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาชุมพร พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ภาพรวมอยูในระดับมาก แตพิจารณาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานกระบวนการ รองลงมา ดานลักษณะทางกายภาพ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานบุคคล สอดคลองกับงานวิจัย

ของทัชชา ภูเจริญ (2562) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการไดรับอนุมัติสินเชื่อท่ีอยู

อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหในเขต กทม.และปริมณฑล โดยจำแนกตามกลุมอาชีพ (กลุมอาชีพอิสระ) ผลการศึกษา 

พบวา ความพึงพอใจของลูกคาอิสระท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการไดรับอนุมัติสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของธนาคาร

อาคารสงเคราะหในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการบริการ มี

ความพึงพอใจในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรผูดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการ มีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  
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การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

กฤชมน เล็บขาว1* สวรส ศรีสุตโต 2

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งของธนาคารท่ีสร้างมูลค่าให้แก่ธนาคาร จําเป็นต้อง

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ชัดเจน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ทัศนติของลูกค้าด้านภาพลักษณ์

องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 จํานวน 400 คนจาก 5 สาขาในสํานักงานธ.ก.ส.จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ส่วนมากซ้ือวงเงินคุ้มครอง 100,000

บาทโดยจะซื้อเพ่ือเป็นเงินทุนหลังการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แก่ ครอบครัว โดยมากจะซ้ือผ่านนายหน้าประกัน

/เคาเตอร์ธนาคาร 1) แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือมั่น

ที่ 95% 2) ทัศคติของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 95% 3) ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส

ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ท้ังนี้ธนาคารสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือเพ่ิมยอดการซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส ทวีรัก99

คําสําคัญ : เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต แรงจูงใจ ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99
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กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งของธนาคารท่ีสร้างมูลค่าให้แก่ธนาคาร จําเป็นต้อง

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ชัดเจน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ทัศนติของลูกค้าด้านภาพลักษณ์

องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 จํานวน 400 คนจาก 5 สาขาในสํานักงานธ.ก.ส.จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ส่วนมากซ้ือวงเงินคุ้มครอง 100,000
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อินเตอร์เน็ต ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แก่ ครอบครัว โดยมากจะซ้ือผ่านนายหน้าประกัน
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ที่ 95% 2) ทัศคติของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ระดับความ
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Study of the motivation, attitudes towards corporate image and marketing mix that

affected their buying decision BAAC Thaweerak 99 Bank of Agriculture and Agricaltural

Cooperative (BAAC) Roi Et Province Office

Krischamon Lebkhao1* Sawaros Srisutto2

Abstract

Lifetime allowance are another add business value of the bank that necessary to plan a clear

business strategy. The objective of this study was to study motivation, customer’s attitudes towards

corporate image and marketing mix that affected their buying decision of BAAC Thaweerak 99. This

study surveyed 400 respondents from 5 branches in BAAC Office in Roi Et Province. The study indicated

that most respondents bought 100,000 baht in coverage for finance after death or disability. Most of them

knew product information from internet sources. Customers decided to buy buying the product by having

family members as participants for decision. Most customers purchased it from insurance brokers/bank

counters. In addition, 1) Customer’s motivation was influent buying decision at 95% confidence interval.

2) Customer’s attitudes toward the corporate image also affected BAAC at 95% confidence interval.

3) Customer’s attitudes on marketing mix affected buying decision of BAAC Thaweerak 99 at 95%

confidence interval. The bank can apply the result of this study to increase the amount of buying BAAC

Thaweerak 99.

Keywords: Lifetime Allowance, Motivation, Corporate Image, Marketing Mix,

Buying decision of BAAC Thaweerak 99
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การประกอบธุรกิจการรับฝากเงินเพ่ือการสงเคราะห์ชีวิตของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

มีลักษณะเช่นเดียวกันกับบริษัทประกันชีวิต สําหรับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกช่องทางธุรกิจหน่ึงของธนาคารท่ีสร้างมูลค่า

ให้แก่ธนาคาร แต่ขณะเดียวกันก็ทําให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ธนาคาร

จําเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ชัดเจน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการประกันชีวิต ซึ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันการแข่งขันใน

ตลาดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมีมากขึ้นเน่ืองจากคู่แข่งเป็นธนาคารของรัฐสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตได้ใน

รูปแบบเดียวกันทําให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้ออก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 มาเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ใช้บริการในปีบัญชี 2560 แต่ผลการ

ดําเนินงานการรับฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ของสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด ประสบปัญหามียอดการฝาก

ลดลง พบว่า[1]ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ปีบัญชีย้อนหลังนับตั้งแต่ปีบัญชี 2560-2563

(ปีบัญชีของ ธ.ก.ส. เป็นรอบระหว่าง 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี) เป็นดังน้ี

ปีบัญชี 2560 มีจํานวนใบคําขอ 2,136 ใบคําขอ

ปีบัญชี 2561 มีจํานวนใบคําขอ 2,032 ใบคําขอ

ปีบัญชี 2562 มีจํานวนใบคําขอ 1,784 ใบคําขอ

ปีบัญชี 2563 มีจํานวนใบคําขอ 1,535 ใบคําขอ

ซ่ึงมียอดใบคําขอฝากสะสมจํานวน 7,487 ใบคําขอ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการรับฝากจะต้องไม่ต่ํากว่า 13,000 ใบคําขอ

ณ ส้ินปีบัญชี 2563 ทําให้[2]ผลการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการส่วนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560–2564

เพ่ิมเติมปี 2565) จึงเป็นท่ีมาของวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึง[3]แรงจูงใจ [4]ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 เพ่ือเป็นแนวทางให้ธนาคารสามารถ

วางแผนและกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนําไปสู่การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเพิ่มข้ึน

วิธีการวิจัย

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ google form โดยการสแกน QR code จากประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 400 ราย โดยเจาะจงเลือกสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานสูงท่ีสุดจํานวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาโพนทอง สาขา

เกษตรวิสัย สาขาปทุมรัตน์ สาขาเมืองบัวและสาขาสุวรรณภูมิ ซึ่งคํานวณจากประชากรโดยใช้สูตรของ [5] Taro Yamane

จากสูตร

โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงในท่ีน้ีผู้ศึกษาแทนค่าด้วย ลูกค้าผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์

ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ในเขตพ้ืนที่ให้บริการในเขตสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ดสะสมตั้งแต่ปีบัญชี 2560-25630 จํานวน

ท้ังหมด 7,487 ราย (ช่วงระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 )

e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05

ทั้งน้ีเม่ือคํานวนแล้วจะได้ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 380 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของจํานวนข้อมูลผู้วิจัยจึง

เพ่ิมจํานวนของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้ศึกษาเป็นผู้กําหนดคําถามโดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ซ่ึงเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลด้าน

พฤติกรรม แรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจฝากเงินเพ่ือสงเคราะห์ชีวิต

n =
N

1+Ne2
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n =
N

1+Ne2

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิติเชิงพรรณนา

1. ตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตจะใช้สถิติ

ค่าร้อยละ เพ่ือแจกแจงความถ่ี

2. ตัวแปรด้านระดับความต้องการและความคิดเห็นในปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

จะใช้สถิติค่าเฉล่ีย ดังน้ี

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ต้องการมากท่ีสุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ยต้ังแต 3.41-4.20 หมายถึง ต้องการมาก/เห็นด้วย

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ต้องการปานกลาง/ไม่แน่ใจ

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ต้องการน้อย/ไม่เห็นด้วย

ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการแปลผล เพ่ือดูความเบ่ียงเบนของระดับแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กร และ

ส่วนประสมทางการตลาด ดูการกระจายของข้อมูลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าผู้ตอบแบบสอบถามีความเห็นคล้ายคลึงกันหรือไม่

สถิติอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ดังน้ี

สมมติฐานท่ี1 แรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ของธนาคารเพื่อ

การการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานท่ี2 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กร ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ธกส ทวีรัก99 ของธนาคารเพ่ือการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานท่ี3 ทัศนคติของลูกค้าด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์

ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ของธนาคารเพ่ือการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย แรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ์เกษตร สํานักงานจังหวัด

ร้อยเอ็ด จากกลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังหมด 400 ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

แสดงผลได้ ดังน้ี

ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลทั่วไปสูงสุดด้านประชากรศาสตร์

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (ราย) ร้อยละ

เพศหญิง 268 67.0

อาย4ุ1-50 ปี 162 40.5

สถานภาพสมรส 258 64.5

ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 362 90.5

อาชีพเกษตรกร 333 83.3

สมาชิกในครอบครัวมีจํานวน 2-3 คน 265 66.3

รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท 348 87.0
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุอยู่ระหว่าง

41-50 ปี จํานวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพสมรสจํานวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ64.5 จบการศึกษาระดับตํ่า

กว่าปริญญาตรีจํานวน 362 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.5 ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวน 333 รายคิดเป็น ร้อยเละ 83.3 โดยมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน 2-3 คน จํานวน 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000

บาทจํานวน 348 ราย คิดเป็นร้อยละ 87

ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ จํานวน (ราย) ร้อยละ

ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์วงเงินคุม้ครองจาํนวน 100,000 บาท 381 95.3

ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นเงินทุนหลังการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 170 42.5

ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากทางอินเตอร์เน็ต 144 36.0

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 218 54.5

ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านนายหน้าประกัน/เคาน์เตอร์ธนาคาร 351 87.8

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ผู้ตอบแบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ซื้อวงเงินคุ้มครองท่ี 100,000 บาทจํานวน 381 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยมีสาเหตุในการซื้อเพ่ือเป็นเงินทุนหลัง

การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจํานวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ42.5 ซ่ึงผู้ตอบแบสอบถามทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากทาง

อินเตอร์เน็ตจํานวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ36 โดยมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จํานวน 218 ราย

คิดเป็นร้อยละ54.5 ซ่ึงส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 351 ราย จะซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านนายหน้าประกัน/เคาน์เตอร์ธนาคาร

คิดเป็นร้อยละ 87.8

ตารางท่ี3 ค่าเฉล่ีย(MEAN)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ของแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

ข้อมูลรายด้านท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ MEAN SD ระดับความคิดเห็น

ด้านแรงจูงใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือต้องการความเช่ือมั่นให้กับครอบครัว 4.62 0.510 ต้องการมากท่ีสุด

ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กร

ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร 4.79 0.416 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ 4.63 0.494 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ตระหนักถึงความต้องการที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์

ชีวิต ธกส ทวีรัก99

4.67 0.474 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ันเพ่ือต้องการความเช่ือมั่นให้กับครอบครัวมากท่ีสุด

(MEAN=4.62, SD=0.510) ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์องค์กรเห็นด้วยอย่างย่ิงท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมีความน่าเช่ือถือ (MEAN=4.79, SD=0.416) และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดเห็นด้วยอย่างย่ิงในด้าน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 มีความน่าเช่ือถือ (MEAN=4.63, SD=0.494) โดยการตัดสินใจซ้ือน้ันตระหนัก

ถึงความต้องการที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิ ธกส ทวีรัก99 (MEAN=4.67, SD=0.474)
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุอยู่ระหว่าง

41-50 ปี จํานวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพสมรสจํานวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ64.5 จบการศึกษาระดับตํ่า

กว่าปริญญาตรีจํานวน 362 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.5 ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวน 333 รายคิดเป็น ร้อยเละ 83.3 โดยมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน 2-3 คน จํานวน 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000

บาทจํานวน 348 ราย คิดเป็นร้อยละ 87

ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ จํานวน (ราย) ร้อยละ

ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์วงเงินคุม้ครองจาํนวน 100,000 บาท 381 95.3

ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นเงินทุนหลังการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 170 42.5

ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากทางอินเตอร์เน็ต 144 36.0

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 218 54.5

ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านนายหน้าประกัน/เคาน์เตอร์ธนาคาร 351 87.8

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ผู้ตอบแบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ซื้อวงเงินคุ้มครองท่ี 100,000 บาทจํานวน 381 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยมีสาเหตุในการซื้อเพ่ือเป็นเงินทุนหลัง

การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจํานวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ42.5 ซ่ึงผู้ตอบแบสอบถามทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากทาง

อินเตอร์เน็ตจํานวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ36 โดยมีครอบครัวเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จํานวน 218 ราย

คิดเป็นร้อยละ54.5 ซ่ึงส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 351 ราย จะซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านนายหน้าประกัน/เคาน์เตอร์ธนาคาร

คิดเป็นร้อยละ 87.8

ตารางท่ี3 ค่าเฉล่ีย(MEAN)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ของแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

ข้อมูลรายด้านท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ MEAN SD ระดับความคิดเห็น

ด้านแรงจูงใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือต้องการความเช่ือมั่นให้กับครอบครัว 4.62 0.510 ต้องการมากท่ีสุด

ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กร

ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร 4.79 0.416 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ 4.63 0.494 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ตระหนักถึงความต้องการที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์

ชีวิต ธกส ทวีรัก99

4.67 0.474 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ันเพ่ือต้องการความเช่ือมั่นให้กับครอบครัวมากท่ีสุด

(MEAN=4.62, SD=0.510) ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์องค์กรเห็นด้วยอย่างย่ิงท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมีความน่าเช่ือถือ (MEAN=4.79, SD=0.416) และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดเห็นด้วยอย่างย่ิงในด้าน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 มีความน่าเช่ือถือ (MEAN=4.63, SD=0.494) โดยการตัดสินใจซ้ือน้ันตระหนัก

ถึงความต้องการที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิ ธกส ทวีรัก99 (MEAN=4.67, SD=0.474)

ตารางท่ี4 แสดงค่าผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1 แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ธกส ทวีรัก99

Coefficients : variables included in the equation

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std error Beta t Sig

Constant 3.521 0.215 16.410 0.000

แรงจูงใจ 0.254 0.050 0.248 5.114 0.000

R2 = 0.062, F= 26.151, sig =0.00

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า แรงจูงใจ (t=5.114, Sig=0.000)

มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%

ตารางที่5 แสดงค่าผลการทดสอบสมมติฐานที่2 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

Coefficients : variables included in the equation

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std error Beta t Sig

Constant 1.963 0.249 7.878 0.000

ความน่าเช่ือถือ 0.209 0.053 0.214 3.971 0.000

รับผิดชอบ 0.054 0.040 0.062 1.340 0.181

การบริหาร 0.094 0.048 0.111 1.966 0.050

ความสัมพันธ์ 0.177 0.054 0.208 3.254 0.001

ผลิตภัณฑ์และบริการ 0.037 0.044 0.050 0.840 0.401

R2 = 0.251, F= 26.414, sig =0.00

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์

องค์กรด้านความน่าเชื่อถือ (t=3.971, Sig=0.000), ด้านการบริหาร(t=1.966, Sig=0.050) และด้านความสัมพันธ์(t=3.254,

Sig=0.001) โดยเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี

การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 =

1.963 + 0.214 (ด้านความน่าเชื่อถือ) + 0.062(ด้านความรับผิดชอบ) + 0.111(ด้านการบริหาร)

+ 0.208(ด้านความสัมพันธ์) + 0.050 (ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ)

ความผันแปรของอิทธิพลด้านภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 (R2) มีค่าเท่ากับ

ร้อยละ 0.251 และสมการน้ีสามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 26.414 ทําให้ทราบได้ว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์

องค์กรยังมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%
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ตารางที่6 แสดงค่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของลูกค้าด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

Coefficients : variables included in the equation

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std error Beta t Sig

Constant 2.001 0.247 8.096 0.000

ผลิตภัณฑ์ 0.190 0.047 0.213 4.041 0.000

ราคา 0.126 0.042 0.126 2.973 0.003

ช่องทางจําหน่าย -0.051 0.044 -0.057 -1.154 0.249

ส่งเสริมการตลาด 0.110 0.054 0.112 2.050 0.041

หลักฐานกายภาพบริการ 0.142 0.046 0.177 3.093 0.002

พนักงาน -0.052 0.036 -0.076 -1.450 0.148

กระบวนการ 0.113 0.048 0.125 2.394 0.019

R2 = 0.277, F= 21.438, sig =0.00

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (t=4.041, Sig=0.000), ด้านราคา(t=2.97, Sig=0.003), ด้านส่งเสริมการตลาด (t=2.050,

Sig=0.041), ด้านหลักฐานกายภาพบริการ (t=3.093, Sig=0.002) และด้านกระบวนการ(t=2.394, Sig=0.019)

โดยเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี

การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 =

2.001+0.213(ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.126 (ด้านราคา) - 0.057 (ด้านส่งเสริมการตลาด)

+ 0.112 (ด้านช่องทางจําหน่าย) +0.177 (ด้านหลักฐานกายภาพบริการ)

- 0.076 (ด้านพนักงาน) + 0.125 (ด้านกระบวนการ)

ความผันแปรของอิทธิพลด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

(R2) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.277 และสมการน้ีสามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 21.438 ซ่ึงทําให้ทราบว่าทัศนคติในด้านส่วน

ประสมทางการตลาดของลูกค้ามีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 95%

สรุปผลการวิจัย

จากการผลวิจัย การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ทําให้ทราบว่า

แรงจูงใจของลูกค้ามีความต้องการท่ีจะซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 น้ันต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับครอบครัวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังผลการทดสอบตามสมมติฐานท่ี 1 แรงจูงใจมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับท่ี 0.05

ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ท่ีมีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย

อย่างยิ่ง ท่ีธนาคารมีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
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ตารางที่6 แสดงค่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของลูกค้าด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

Coefficients : variables included in the equation

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

B Std error Beta t Sig

Constant 2.001 0.247 8.096 0.000

ผลิตภัณฑ์ 0.190 0.047 0.213 4.041 0.000

ราคา 0.126 0.042 0.126 2.973 0.003

ช่องทางจําหน่าย -0.051 0.044 -0.057 -1.154 0.249

ส่งเสริมการตลาด 0.110 0.054 0.112 2.050 0.041

หลักฐานกายภาพบริการ 0.142 0.046 0.177 3.093 0.002

พนักงาน -0.052 0.036 -0.076 -1.450 0.148

กระบวนการ 0.113 0.048 0.125 2.394 0.019

R2 = 0.277, F= 21.438, sig =0.00

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (t=4.041, Sig=0.000), ด้านราคา(t=2.97, Sig=0.003), ด้านส่งเสริมการตลาด (t=2.050,

Sig=0.041), ด้านหลักฐานกายภาพบริการ (t=3.093, Sig=0.002) และด้านกระบวนการ(t=2.394, Sig=0.019)

โดยเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี

การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 =

2.001+0.213(ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.126 (ด้านราคา) - 0.057 (ด้านส่งเสริมการตลาด)

+ 0.112 (ด้านช่องทางจําหน่าย) +0.177 (ด้านหลักฐานกายภาพบริการ)

- 0.076 (ด้านพนักงาน) + 0.125 (ด้านกระบวนการ)

ความผันแปรของอิทธิพลด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99

(R2) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.277 และสมการน้ีสามารถพยากรณ์ (F-test) ได้เท่ากับ 21.438 ซ่ึงทําให้ทราบว่าทัศนคติในด้านส่วน

ประสมทางการตลาดของลูกค้ามีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 95%

สรุปผลการวิจัย

จากการผลวิจัย การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ทําให้ทราบว่า

แรงจูงใจของลูกค้ามีความต้องการท่ีจะซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 น้ันต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับครอบครัวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังผลการทดสอบตามสมมติฐานท่ี 1 แรงจูงใจมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับท่ี 0.05

ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ท่ีมีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย

อย่างยิ่ง ท่ีธนาคารมีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ธกส ทวีรัก99 ดังผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อย่างมี

นัยสําคัญ ณ ระดับท่ี 0.05

ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างย่ิงที่ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเช่ือถือ

ดังผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ ณ

ระดับท่ี 0.05 เช่นเดียวกับด้านอ่ืน

ดังน้ันเหตุผลด้านแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

ล้วนมีผลในการใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 เพราะลูกค้าจะตระหนักถึงความ

ต้องการที่จะมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิต และครอบครัวในอนาคตจึงต้อง

ใช้ปัจจัยด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตัวกําหนดเพ่ือพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนในการเพ่ิมยอดการซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ธกส ทวีรัก99 โดยธนาคารควรเสนอข้อมูล 1) ด้านแรงจูงใจ ซึ่งพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเงินฝากสงเคราะห์ ธนาคารต้อง
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มูลค่าความสูญเสียจากการใช้อวนลากกุ้งตาถ่ีของชาวประมงบ้านสนใหม่  

ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม1* จตุรภัทร จันทร์ทิตย์2 และอมรรัตน์ เกษม3  
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าเสียโอกาสในการจับสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดจากเครื่องมืออวนลากตาถี่ในการ

ทําประมงกุ้งของชาวประมงบ้านสนใหม่ ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดย

ทําการคํานวณปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จากชาวประมงสามคนเป็นเวลา 17 วัน สําหรับวิธีการ

ในการคํานวณค่าเสียโอกาสทําโดยใช้มูลค่าของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับ 

(กําหนดอัตราการรอดตายที่ 60, 50 และ 40 เปอร์เซ็นต์) ลบด้วยรายได้รวมที่ได้จากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด ผลการวิจัย

พบว่า ที่อัตราการรอดของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับเท่ากับร้อยละ 60 ก่อให้เกิด

ค่าเสียโอกาส 64,641.30 บาท หรือ 21,547.10 บาท/คน หรือ 1,267.48 บาท/คน/วัน ที่อัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์มี

ค่าเสียโอกาส 43,562.80 บาท หรือเฉลี่ย 14,520.93 บาท/คน หรือเท่ากับ 854.17 บาท/คน/วัน และที่อัตรารอด 40 

เปอร์เซ็นต์มีค่าเสียโอกาส 22,475.30 บาท หรือเฉลี่ย 7,491.77 บาท/คน หรือ 440.69 บาท/คน/วัน 
 

คําสําคัญ :  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ, อวนลากตาถี่, การทําประมงกุ้ง, จังหวัดสตูล 
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Economic Loss due to Small Otter Board Trawl Used in Shrimp Fisheries of Fishermen  

 in Ban Son Mai, Lamson Subdistrict, La-Ngu District, Satun Province, Thailand 
 

Chitaporn Thongcha-oom1* Chaturaphat Chantith2 and Amonrat Kasem3 

 

Abstract 
The objective of this study was to assess the economic loss of catching undersized aquatic animals 

by small otter board trawl in shrimp fisheries of Ban Son Mai, Laem Son Sub-district, La-Ngu District, Satun 

Province. This quasi-experimental study was used to calculate the number of aquatic animals caught in 

November 2020 from three fishermen for 17 days. The opportunity cost method was calculated using the 

value of undersized aquatic animals that can grow naturally if not caught (set a survival rate of 60, 50, and 

40 percent) minus the total revenue from the sale of undersized economic aquatic animals. The results 

showed that if the survival rate of undersized aquatic animals that can grow naturally if not caught was 60 

percent, the opportunity cost was 64,641.30 baht or 21,547.10 baht/person or 1,267.48 baht/person/day. 

At a survival rate of 50 percent, the opportunity cost was 43,562.80. baht or an average of 14,520.93 

baht/person or equal to 854.17 baht/person/day. And at a 40 percent survival rate there was an opportunity 

cost of 22,475.30 baht or an average of 7,491.77 baht/person or 440.69 baht/person/day. 

 

Keywords: Economic Loss, Small Otter Board Trawl, Shrimp Fisheries, Satun Province 
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บทนำ 

การทำประมงเปhนอาชีพที่หลnอเลี้ยงคนในพื้นที่ชายฝstงในดuานการเปhนแหลnงอาหารและแหลnงสรuางรายไดuมาอยnางชuา

นาน แตnปsญหาอยnางหนึ่งคือการเลือกใชuเครื่องมือในการจับสัตว�ของชาวประมงที่กำลังสรuางความเสียหายใหuกับทรัพยากรก็คือ

การใชuเครื่องมืออวนตาถี่ลากกุuงของชาวประมงที่จับสัตว�น้ำเศรษฐกิจที่ยังไมnไดuขนาดจึงสnงผลทำใหuสัตว�น้ำลดลงอยnางรวดเร็ว 

จากในปá 2555 ซึ่งเคยจับกุuงไดuประมาณ 88,000 ตัน ลดลงเหลือ 29,800 ตัน ในปá 2563 หรือลดลงกวnารuอยละ 67 [1] ภายใน

ระยะเวลา 10 ปá แนวทางในการประเมินมูลคnาความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลuอมออกมาในรูปตัวเงินเปhนวิธีการหนึ่งที่

จะใหuชาวประมงไดuทราบถึงความสูญเสียจากการใชuเครื่องมืออวนลากกุuงตาถี่ และอาจสรuางความตระหนักในการเลือกใชu

เครื่องมือในการทำการประมงที่เหมาะสมไดuงnายขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมถึงวิธีการประเมินมูลค่าของสัตว์นํ้าที่ถูกจับ

ด้วยเครื่องมือประมงในอดีตของอภิรักษ์ สงรักษ์ และคณะ [2] ซึ่งศึกษาผลกระทบต่อสัตว์นํ้าและเศรษฐกิจจากการประมงผี

ของลอบปูม้าแบบพับได้ โดยทดลองและเก็บข้อมูลด้วยการเก็บกู้ลอบบริเวณเขตอนุรักษ์สัตว์นํ้าวัยอ่อน เป็นระยะ ๆ รวม

จํานวนทั้งหมด 18 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 51 วัน และทําการจําแนกชนิดและนับจํานวนสัตว์นํ้าที่เข้าลอบ วัดขนาดโดยประมาณ

และจดบันทึกสภาพของสัตว์นํ้าที่ติดอยู่ในลอบทั้งหมด และวิเคราะห์อัตราการจับสัตวนํ้า และวิเคราะห์การสูญเสียมูลค่าสัตว

นํ้าจากการแยกประเภทชนิดสัตว์นํา้และระบนุํา้หนกัที่จบัสัตวน์ํา้แตล่ะชนดิ และนํามาคูณด้วยราคาการซื้อขายในชุมชนจังหวัด

ตรัง ณ สอดคล้องกับวิธีของทิวารัตน์ สินอนันต ์และคณะ [3] ที่ศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต้นทุน และผลตอบแทนจาก

การทําประมงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งใช้วิธีการบันทึกนํ้าหนักสัตว์นํ้าทุกชนิดและสุ่มตัวอย่างสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ

และสัตว์นํ ้าเศรษฐกิจขนาดเล็กมาวัดความยาวและชั่งนํ ้าหนักรวมแต่ละชนิดและทําการรวบรวมข้อมูลราคาสัตว์นํ ้าใน

ท้องตลาดและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากการจับสัตว์นํ้าที่ยังไม่ได้ขนาด บuานสนใหมn ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เปhนอีก

พื้นที่หนึ่งที่มีการทำประมงพื้นบuานเปhนอาชีพหลักของคนในชุมชน และจากการสังเกตพบวnาชาวประมงในพื้นที่แหnงนี้มีการใชu

อวนลอบกุuงตาถี่ในการดักจับสัตว�น้ำ ผูuวิจัยจึงไดuเล็งเห็นถึงมูลคnาความสูญเสียจากการเลือกใชuเครื่องมืออวนลากตาถี่ ซึ่งหากไดu

ทําการประเมินมูลคnาความสูญเสียจากการใชuอวนลากกุuงตาถี่ของชาวประมงบuานสนใหมn ตามวิธีการที่ไดuทบทวนมาในขuางตuน

เพื่อใชuประเมินตuนทุนคnาเสียโอกาสจากการจับสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาด โดยผลการศึกษาในครั้งนี้นอกจากทำใหuทราบถึงมูลคnาความ

สูญเสียจากที่เกิดขึ้นจากการใชuเครื่องมืออวนลากกุuงตาถี่แลuว ยังอาจใชuเปhนขuอมูลประกอบในการชี้ใหuชาวประมงไดuเล็งเห็น

ความสูญเสียดังกลnาว และอาจนำไปสูnการเปลี่ยนแปลงวิธีการจับสัตว�น้ำใหuเปhนมิตรทรัพยากรในทuองทะเลมากขึ้น 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ4มตัวอย4าง ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้คือชาวประมงที่ใชuอวนลากกุuงตาถี่ที่อาศัยอยูnในบuานสน

ใหมn โดยกลุnมตัวอยnางที่ใชuในการศึกษาใชuจากชาวการสุnมแบบเจาะจง โดยเลือกจากผูuที่มีประสบการณ�จับสัตว�น้ำดuวยอุปกรณ�

ชนิดนี้เปhนเวลาไมnต่ำกวnา 5 ปá เพื่อใหuแนnใจวnาเปhนผูuเชี่ยวชาญในการใชuอวนลากกุuงตาถี่ และจะทำใหuไดuขuอมูลที่สะทuอนความ

สูญเสียไดuมากที่สุด นอกจากนี้ยังตuองเปhนผูuที่ยินยอมและสมัครใจใหuขuอมูลจนกระทั้งสิ้นสุดโครงการวิจัย ทำใหuไดuกลุnมตัวอยnาง

ชาวประมงที่จะใหuขuอมูลจำนวน 3 รายที่ผnานตามคุณสมบัติดังกลnาว 

เครื่องมือที่ใชCในการวิจัย เครื่องมือวิจัยในการประเมินมูลคnาความสูญเสียจากการใชuอวนลากกุuงตาถี่ คือแบบสำรวจ

ขuอมูลสัตว�น้ำที่จับไดuจากชาวประมงแตnละรายเปhนรายครั้งและเก็บรวบรวมขuอมูลการขายสัตว�น้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห�มูลคnา

ความสูญเสียดuวยวิธีการวิเคราะห�ตuนทุนคnาเสียโอกาสในกรณีจับสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาด การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

โดยหาคnาความเที่ยงตรงดuวยการวิเคราะห�คnาดัชนีความสอดคลuอง (IOC) ของขuอคำถามกับวัตถุประสงค�ของงานวิจัยใชu

ผูuเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทnาน ผลพบวnาขuอคำถามทุกขuอผnานเกณฑ�การพิจารณา [4] 

การเก็บรวบรวมขCอมูล การศึกษาครั้งนี้เปhนการสำรวจและเก็บขuอมูลจากชาวประมง 3 ราย ถึงจำนวนสัตว�น้ำที่จับ

ไดuตnอวัน โดยบันทึกขuอมูลปริมาณการจับแยกตามชนิดสัตว�น้ำในแตnละครั้ง ราคาในการซื้อขายสัตว�น้ำ โดยสุnมเก็บขuอมูลใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 17 วัน และมีการกระจายวันในการเก็บขuอมูลดังนี้ 
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รูปที่ 1 การกระจายวันการเก็บขuอมูล (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

 

การวิเคราะหMขCอมูล ทำการวิเคราะห�ขuอมูลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยโดยมีการคำนวณมูลคnาความสูญเสียจากคnา

เสียโอกาสของสัตว�น้ำขนาดเล็กที่ติดมาจากการลากอวน โดยคิดเปhนอัตราการรอดชีวิตเมื่อมีโอกาสโตตามธรรมชาติตาม

การศึกษาของไตรสรณ� แถมมีทรัพย� และคณะ [5] ที่ไดuศึกษาโดยการทดลองเลี้ยงกุuงแวนนาไมในบnอเลี้ยงจำนวนสามบnอพบวnา 

อัตราการรอดตายของกุuงแวนนาไมเทnากับรuอยละ 85, 75 และ 53 แตnอัตราการรอดของกุuงในธรรมชาตินั้นมีโอกาสรอดนuอย

กวnาการเลี้ยงในบnอผูuวิจัยจึงปรับอัตรารอดชีวิตชองกุuงเปhนรuอยละ 60, 50 และ 40 และใชuกับสัตว�น้ำชนิดอื่นดuวย 

ในการวิเคราะห�ความสูญเสียจากคnาเสียโอกาสจากการขายสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาด ไดuประยุกต�จากการศึกษาของ

อภิรักษ์ สงรักษ ์และคณะ [2] และงานของทิวารัตน์ สินอนันต์ และคณะ [3] โดยมีลำดับและวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

1) คำนวณมูลค4ารวมจากการขายสัตวMน้ำที่ไม4ไดCขนาด = ปริมาณของสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดชนิดนั้น ๆ (กิโลกรัม) 

x ราคาขายสัตว�น้ำขนาดเล็กแตnละชนิด (บาท/กิโลกรัม) (เปhนราคาเฉลี่ยที่ขายหนuาแพในรอบ 1 เดือนรวบรวมจาก [6]) 

2) คำนวณปริมาณสัตวMน้ำแต4ละชนิดตามอัตราการอยู4รอด สามารถทำตามลำดับดังนี้ 

2.1) จำนวนของสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดที่จับไดu (ตัว) = น้ำหนักรวมของสัตว�น้ำแตnละชนิดที่จับไดu (ก.ก.) ÷ 
น้ำหนักตnอสัตว�น้ำแตnละชนิดที่จับไดu (ก.ก. ดูไดuจากตารางที่ 1) 

2.2) จำนวนการเหลืออยูnรอดในธรรมชาติ (ตัว) = จำนวนของสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดที่จับไดuแตnละชนิด (ตัว) × 

อัตราการอยูnรอด (ความนnาจะเปhน 0.6, 0.5 และ 0.4) 

2.3) น้ำหนักของสัตว�น้ำที่เหลืออยูnรอดแตnละชนิด (ก.ก.) = จำนวนการเหลืออยูnรอดในธรรมชาติ (จากขuอ 

2.2) × น้ำหนักตnอตัวของสัตว�น้ำที่มีขนาดเหมาะสมแตnละชนิด (ก.ก. ดูไดuจากตารางที่ 1) 

3) คำนวณมูลค4าของสัตวMน้ำหากจับขายเมื่อมีขนาดที่เหมาะสม = น้ำหนักของสัตว�น้ำที่เหลืออยูnรอดแตnละ

ชนิด (จากขuอ 2.3) × ราคาขายสัตว�น้ำขนาดใหญnของสัตว�น้ำชนิดนั้น ๆ (บาท/กิโลกรัม)  

4) ค4าเสียโอกาสจากการขายสัตวMน้ำที่ไม4ไดCขนาด คำนวณไดuจากมูลคnาสัตว�น้ำที่ไดuขนาดหากมีโอกาสโตตาม

ธรรมชาติ (มูลคnาตามขuอ 3) – มูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด (มูลคnาตามขuอ 1) 
 

ผลการวิเคราะห>ข@อมูลและอภิปรายผล 
จากการสัมภาษณ�ทำใหuทราบขuอมูลน้ำหนักเฉลี่ยที่ของสัตว�น้ำแตnละชนิดทั้งที่ไมnไดuขนาดและที่ไดuขนาด และราคา

ของของสัตว�น้ำแตnละชนิดทั้งที่ไมnไดuขนาดและที่ไดuขนาด เพื่อใชuในการคำนวณมูลคnารวมจากการขายสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดและ

ไดuขนาดตามตารางที่ 1 และจากการรวบรวมปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้จากการใช้อวนตาถี่ลากกุ้งของชาวประมงกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 3 ราย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 17 วัน พบว่ามีปริมาณสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่ติดเข้าอวนและคํานวณ

เป็นมูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด [ปริมาณของสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดชนิดนั้น ๆ x ราคาขายสัตว�น้ำขนาดเล็กแตnละ

ชนิด] ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 น้ำหนักเฉลี่ยที่ไมnไดuขนาดและที่ไดuขนาดและราคาของสัตว�น้ำแตnละชนิด 

ชนิดของสัตว์นํ้า 
ที่ไม่ได้ขนาด ที่ได้ขนาด 

นํ้าหนัก (ก.ก./ตัว) ราคา (บาท/กิโลกรัม) นํ้าหนัก (ก.ก./ตัว) ราคา (บาท/กิโลกรัม) 

กุ้งแชบ๊วย  0.020  150  0.040  300 

กุ้งขาว  0.020  130  0.033  300 

กุ้งหัวมัน  0.010  70  0.025  100 

กุ้งหัวเรียว  0.010  50  0.014  80 

ปลาหมึกกบ  0.250  40  0.500  90 

ปลาทู  0.050  30  0.077  60 

ปลาตะมะ  0.333  50  1.000  100 

ปลาจาระเม็ด  0.100  100  0.333  350 

ที่มา: จากการสัมภาษณ� [6] 
 

ตารางที ่2 ปริมาณสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่เข้ามาติดในอวนของชาวประมงแต่ละรายตลอดเวลา 17 วัน ราคาขายของสัตว์นํ้าแต่

ละชนิด และมูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด  

ชนิดของสัตว์นํ้า 
รายที่ 1 

(ก.ก.) 

รายที่ 2 

(ก.ก.) 

รายที่ 3 

(ก.ก.) 

ปริมาณรวม 

(ก.ก) 

ราคาขาย 

(บาท/ก.ก.) 

มูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่

ไม่ได้ขนาด (บาท) 

กุ้งแชบ๊วย 22.30 19.50 25.75 67.55 150 10,132.50 

กุ้งขาว 12.80 10.44 103.5 126.74 130 16,476.20 

กุ้งหัวมัน 27.40 11.30 12.50 51.2 70 3,584.00 

กุ้งหัวเรียว 97.30 41.40 372.70 511.4 50 25,570.00 

ปลาหมึกกบ 5.30 6.13 83.95 95.38 40 3,815.20 

ปลาทู 11.4 5.30 7.30 24 30 720.00 

ปลาตะมะ 3.30 4.00 2.60 9.9 50 495.00 

ปลาจาระเม็ด 4.10 2.97 6.30 13.37 100 1,337.00 

มูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดทั้งหมด            62,129.90 
 

ผลการวิเคราะห�ตามตารางที่ 2 ในขuางตuนพบวnาสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดที่จับไดuมากที่สุดคิดตามน้ำหนักสามอันดับแรก 

คือ กุuงหัวเรียว จำนวน 511.4 กิโลกรัม รองลงมาคือกุuงขาว 126.74 กิโลกรัม และปลาหมึกกบ 95.8 กิโลกรัม ในขณะที่มูลคnา

จากการขายสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดสามลำดับแรก คือ กุ้งหัวเรียวมูลค่า 25,570.00 บาท กุ้งขาวมูลค่า 16,476.20 บาท และกุ้ง

แชบ๊วยมูลค่า 10,132.50 บาท หากรวมมูลค่าจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดทั้งหมดจะเท่ากับ 62,129.90 บาท หรือเฉลี่ย

เป็นรายได้ของชาวประมงจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดเท่ากับ 20,709.97 บาท/ราย หรือเทnากับ 1,218.23 บาท/ราย/วัน 

จากนั้นทำการแปลงขuอมูลจากปริมาณสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดในตารางที่ 2 จากน้ำหนักเปhนจำนวนตัว โดยอาศัยขuอมูล

น้ำหนักสัตว�น้ำแตnละชนิดตnอตัวจากตารางที่ 1 จะไดuประมาณการณ�จำนวนสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดที่ชาวประมงจับไดu [น้ำหนัก

รวมของสัตว�น้ำแตnละชนิดที่จับไดu ÷ น้ำหนักตnอสัตว�น้ำแตnละชนิดที่จับไดu] จากนั้นนำขuอมูลมาแปลงเปhนจำนวนสัตว�น้ำแตnละ

ชนิดเมื่อมีโอกาสโตตามธรรมชาติตามอัตรารอดชีวิตรuอยละ 60, 50 และ 40 ดังที่ไดuกลnาวมาแลuวในขั้นตอนการวิเคราะห�ขuอมูล 

พบวnาประมาณการความนnาจะเปhนจำนวนที่เหลือรอดจนมีโอกาสโตในธรรมชาติไปเปhนสัตว�น้ำที่ไดuขนาดของสัตว�น้ำแตnละชนิด 

[จำนวนของสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดที่จับไดuแตnละชนิด × อัตราการอยูnรอด] ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ประมาณการจำนวนเหลือรอดจนมีโอกาสโตเปhนสัตว�น้ำที่ไดuขนาดในธรรมชาติของสัตว�น้ำแตnละชนิด 

ชนิดของสัตว์นํ้า จํานวนที่จับได้ (ตัว) 

อัตราการเหลือรอดตามธรรมชาติ  

ความน่าจะเป็น = 0.6 

คิดเป็นจํานวน (ตัว) 

ความน่าจะเป็น = 0.5 

คิดเป็นจํานวน (ตัว) 

ความน่าจะเป็น  = 0.4 

คิดเป็นจํานวน (ตัว) 

กุ้งแชบ๊วย 3,378 2,027 1,689 1,351 

กุ้งขาว 6,337 3,802 3,169 2,535 

กุ้งหัวมัน 5,120 3,072 2,560 2,048 

กุ้งหัวเรียว 51,140 30,684 25,570 20,456 

ปลาหมึกกบ 382 229 191 153 

ปลาทู 480 288 240 192 

ปลาตะมะ 30 18 15 12 

ปลาจาระเม็ด 134 80 67 54 
 

ตารางที่ 4 น้ำหนักของสัตว�น้ำที่เหลืออยูnรอดแตnละชนิดจําแนกตามความน่าจะเป็น 

ชนิดของสัตว์นํ้า 

อัตราการเหลือรอดตามธรรมชาติ  

(ตัว) จําแนกตามความน่าจะเป็น 
นํ้าหนักต่อตัว  

(ก.ก.) 

น้ำหนักของสัตว.น้ำที่เหลืออยู7รอดแต7ละชนิด 

(ก.ก.) จําแนกตามความน่าจะเป็น 

0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 

กุ้งแชบ๊วย 2,027 1,689 1,351 0.040 81.08 67.56 54.04 

กุ้งขาว 3,802 3,169 2,535 0.033 125.47 104.58 83.66 

กุ้งหัวมัน 3,072 2,560 2,048 0.025 76.80 64.00 51.20 

กุ้งหัวเรียว 30,684 25,570 20,456 0.014 429.58 357.98 286.38 

ปลาหมึกกบ 229 191 153 0.500 114.50 95.50 76.50 

ปลาทู 288 240 192 0.077 22.18 18.48 14.78 

ปลาตะมะ 18 15 12 1.000 18.00 15.00 12.00 

ปลาจาระเม็ด 80 67 54 0.333 26.64 22.31 17.98 
 

คำนวณน้ำหนักของสัตว�น้ำที่เหลืออยูnรอดแตnละชนิด [จำนวนการเหลืออยูnรอดในธรรมชาต ิ× น้ำหนักตnอตัวของสัตว�

น้ำที่มีขนาดเหมาะสมแตnละชนิด] ดังตารางที่ 4 จากนั้นคำนวณมูลค่าสัตว์นํ้าที่ได้ขนาดตามอัตราการเหลือรอดตามธรรมชาติ 

[น้ำหนักของสัตว�น้ำที่เหลืออยูnรอดแตnละชนิด × ราคาขายสัตว�น้ำขนาดใหญnของสัตว�น้ำชนิดนั้น ๆ] ดังตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 มูลคnาสัตว�นำ้ที่ไดuขนาดหากมีโอกาสโตตามธรรมชาติจําแนกตามความน่าจะเป็น 

ชนิดของสัตว์นํ้า 

น้ำหนักของสัตว.น้ำที่เหลืออยู7รอดแต7ละ

ชนิด (ก.ก.) จําแนกตามความน่าจะเป็น 
ราคา  

(บาท/ก.ก.) 

มูลค7าสัตว.น้ำที่ไดBขนาดหากมีโอกาสโตตาม

ธรรมชาติ (บาท) จําแนกตามความน่าจะเป็น 

0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 

กุ้งแชบ๊วย 81.08 67.56 54.04 300  24,324.00   20,268.00   16,212.00  

กุ้งขาว 125.47 104.58 83.66 300  37,641.00   31,374.00   25,098.00  

กุ้งหัวมัน 76.8 64 51.2 100  7,680.00   6,400.00   5,120.00  

กุ้งหัวเรียว 429.58 357.98 286.38 80  34,366.40   28,638.40   22,910.40  

ปลาหมึกกบ 114.5 95.5 76.5 90  10,305.00   8,595.00   6,885.00  

ปลาทู 22.18 18.48 14.78 60  1,330.80   1,108.80   886.80  

ปลาตะมะ 18 15 12 100  1,800.00   1,500.00   1,200.00  

ปลาจาระเม็ด 26.64 22.31 17.98 350  9,324.00   7,808.50   6,293.00  

มูลค่ารวม 126,771.20 105,692.70 84,605.20 
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สำหรับผลการคำนวณคnาเสียโอกาสจากการขายสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาด [มูลคnาสัตว�น้ำที่ไดuขนาดหากมีโอกาสโตตาม

ธรรมชาติ – มูลค่ารวมจากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด] สามารถแสดงไดuดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 คnาเสียโอกาสจากการขายสัตว�น้ำที่ไมnไดuขนาดจําแนกตามความน่าจะเป็น 

ชนิดของสัตว์นํ้า 

มูลค7าสัตว.น้ำที่ไดBขนาดหากมีโอกาสโตตาม

ธรรมชาติ (บาท) จําแนกตามความน่าจะเป็น 

มูลค่ารวมจากการขาย

สัตว์น้ําท่ีไม่ได้ขนาด 

(บาท) 

ค7าเสียโอกาสจากการขายสัตว.น้ำที่ไม7ไดB

ขนาด (บาท) จําแนกตามความน่าจะเป็น 

0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 

กุ้งแชบ๊วย 24,324.00 20,268.00 16,212.00 10,132.50 14,191.50 10,135.50 6,079.50 

กุ้งขาว 37,641.00 31,374.00 25,098.00 16,476.20 21,164.80 14,897.80 8,621.80 

กุ้งหัวมัน 7,680.00 6,400.00 5,120.00 3,584.00 4,096.00 2,816.00 1,536.00 

กุ้งหัวเรียว 34,366.40 28,638.40 22,910.40 25,570.00 8,796.40 3,068.40 -2,659.60 

ปลาหมึกกบ 10,305.00 8,595.00 6,885.00 3,815.20 6,489.80 4,779.80 3,069.80 

ปลาทู 1,330.80 1,108.80 886.80 720.00 610.80 388.80 166.80 

ปลาตะมะ 1,800.00 1,500.00 1,200.00 495.00 1,305.00 1,005.00 705.00 

ปลาจาระเม็ด 9,324.00 7,808.50 6,293.00 1,337.00 7,987.00 6,471.50 4,956.00 

มูลค่าร่วม 126,771.20 105,692.70 84,605.20 62,129.90 64,641.30 43,562.80 22,475.30 
 

ผลการประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการจับสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดตามตารางที่ 6 พบว่า กรณีที่สัตว์นํ้ามีโอกาสโต

ตามธรรมชาติและมีอัตราอยู่รอด ร้อยละ 60 จะมีค่าเสียโอกาสจากการจับสัตว์นํ้าและขายไปในขณะที่ยังไม่ได้ขนาดเท่ากับ 

64,641.30 บาท หรือเฉลี่ยเป็นค่าเสียโอกาสในรายได้ของชาวประมงเท่ากับ 21,547.10  บาท/ราย หรือเท่ากับ 1,267.48 

บาท/ราย/วัน กรณีที่สัตว์นํ้ามีโอกาสโตตามธรรมชาติและมีอัตราอยู่รอด ร้อยละ 50 จะมีมีค่าเสียโอกาสเท่ากับ 43,562.80 

บาท หรือเฉลี่ยเป็นมีค่าเสียโอกาสในรายได้ของชาวประมงเท่ากับ 14,520.93  บาท/ราย หรือเท่ากับ 854.17 บาท/ราย/วัน 

และกรณีที่สัตว์นํ้ามีโอกาสโตตามธรรมชาติและมีอัตราอยู่รอด ร้อยละ 40 จะมีค่าเสียโอกาสเท่ากับ 22,475.30 บาท หรือ

เฉลี่ยเป็นมีค่าเสียโอกาสในรายได้ของชาวประมงเท่ากับ 7,491.77 บาท/ราย หรือเท่ากับ 440.69 บาท/ราย/วัน ซึ่งผล

การศึกษาสอดคลuองกับงานของทิวารัตน์ สินอนันต์ และคณะ [3] ที่รายงานวnาทำประมงกุuงทะเลดuวยเครื่องมืออวนลาก

กnอใหuเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุด  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการทําประมงอวนลากกุ้งตาถี่ของชาวประมงบuานสนใหมnทำใหuมีสัตว�น้ำที่ยังโตไมnไดuขนาดติดเขuาไปในอวนเปhน

จำนวนมากกnอใหuเกิดความสูญเสียที่เปhนคnาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ขนาดของความสูญเสียขึ้นอยูnกับโอกาสการ

รอดชีวิตของสัตว�น้ำเหลnานั้น โดยพบวnาหากสัตว�น้ำที่จับไดuกnอนมีขนาดที่เหมาะสมมีโอกาสโตตามธรรมชาตแิละมีอัตราอยูnรอด

สูงก็จะมีมูลคnาความสูญเสียมากตามไปดuวย ผลจากการศึกษายังทำใหuทราบถึงมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ

อวนลากกุ้งตาถี ่ซึ่งเมื่อเทียบเป็นความสูญเสียต่อวันต่อคนสูงกว่าพบว่าสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของจังหวัดสตูล สําหรับในการ

วิจัยในครั้งต่อไปควรได้มีการคํานวณมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากชาวประมงทุกราย และควรมีการคํานวณเป็นความสูญเสียต่อ

ปีทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงค่าเสียโอกาสอันมหาศาลแก่คนในพื้นที่ รวมถึงควรทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าความ

สูญเสียและปัจจัยอื่น ๆ กับความตระหนักในความสูญเสียจากการใช้เครื่องมืออวนตาถี่ในการจับกุ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางนโยบายแก้ไขปัญหาต่อไป 
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แนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควิด 
 

ระพีพรรณ  ปานเดช1*  อริสรา  เสยานนท์ 2     
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้ของตลาดภายใต้สถานการณ์โควิด  ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อ
สินค้าในตลาด จ านวน 3 ปีบัญชีย้อนหลัง พบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้าท่ีตลาดมีปริมาณรายได้ลดลง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือลูกค้าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ที่มาใช้บริการตลาดจ านวน 400 รายค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 รายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐ 
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีความพึงพอใจ และ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่าร้อยละ 69.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุตัวเฉลี่ย 30-39 ปี อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มเป็นส่วนมาก มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43  
แต่พบว่าปัญหาที่ควรน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คือด้านราคาและผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาจึงได้สร้างแนวทางในการเพิ่มรายได้
ของตลาดประชารัฐ เน้นการประชาสัมพันธ์ เพิ่มวันเปิดตลาดหรือขยายเวลาขายสินค้า  ผู้ขายและผู้ดูแลตลาดประชารัฐเน้น
การบริการ มีการส่งเสริมการขาย รักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน 

 
 
ค าส าคัญ : ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
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แนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควิด 
 

ระพีพรรณ  ปานเดช1*  อริสรา  เสยานนท์ 2     
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้ของตลาดภายใต้สถานการณ์โควิด  ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อ
สินค้าในตลาด จ านวน 3 ปีบัญชีย้อนหลัง พบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้าที่ตลาดมีปริมาณรายได้ลดลง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือลูกค้าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ที่มาใช้บริการตลาดจ านวน 400 รายค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 รายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐ 
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีความพึงพอใจ และ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่าร้อยละ 69.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุตัวเฉลี่ย 30-39 ปี อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มเป็นส่วนมาก มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43  
แต่พบว่าปัญหาที่ควรน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คือด้านราคาและผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาจึงได้สร้างแนวทางในการเพิ่มรายได้
ของตลาดประชารัฐ เน้นการประชาสัมพันธ์ เพิ่มวันเปิดตลาดหรือขยายเวลาขายสินค้า  ผู้ขายและผู้ดูแลตลาดประชารัฐเน้น
การบริการ มีการส่งเสริมการขาย รักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน 
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The study to propose a way to increase the income of the Green market of the BAAC 
under the Covid situation  

 
Rapeepun  pandech1*  Arisara Seyanont 2     

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to study consumer behavior and satisfaction in using the service 

of the Green market, marketing mix factors affecting the decision to use the service of the Green market, 
and to propose a way to increase the income of the Green market of the BAAC under the Covid situation:  
As the problems encountered from collecting data on purchase volumes in the market for the past 3 
years found that the number of entrepreneurs who came to sell products at the  market and the amount 
of income or sales decreased. The sample were consumers and customers in Mueang Khon Kaen District, 
who used the service of 400 people, the sample size was calculated according to the Yamane formula, it 
obtained 200 samples. The informant group were 10 entrepreneurs who sold products in the Market . The 
results of the study found that 69.50% of the respondents were female, average age 30-39 years, 
occupation of civil servant, The results showed that the opinions on the factors of satisfaction and 
marketing mix of the Green market as a whole were at a high level with an average of 4.43. But because 
the market lacked the publicity. Therefore, the market has formulated the guidelines to increase the 
income of the market focusing on public relations, increasing the opening date of the market, extend the 
time for selling products. The vendors and staff in charge of the market must pay attention on focusing 
the service and give cooperation in the aspect of measures to prevent the Covid situation. 
 

Keywords: Green market of the BAAC, Marketing mix factors 
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บทน า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งตลาดประชารัฐในช่ือ“ตลาดประชารัฐของดีวิถี

ชุมชนธ.ก.ส.” [1] การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว การด าเนินงานเป็นแบบตลาดนัด ธนาคารได้เริ่มด าเนินโครงการตลาด
ประชารัฐพื้นที่บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาขอนแก่น  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยได้ท าการเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถี
ชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร  เกษตรอินทรีย์  สินค้าชุมชน  
ของใช้  ของตกแต่ง  ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร  ด าเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาขอนแก่น ทุก
วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.จากการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
ขอนแก่น  ย้อนหลัง 3 ปีบัญชี[2] จ านวนร้านค้า  จ านวนผลิตภัณฑ์  จ านวนยอดขาย ดังนี้ 

ปีบัญช ี จ านวนร้านค้า 
(ร้าน) 

จ านวนผลิตภัณฑ ์
(ชนิด) 

จ านวนยอดขาย 
(บาท) 

2561 43 50 525,670 
2562 49 57 1,828,463 
2563 32 59 810,530 

ตารางที่  1 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ปี 2561-2563   

จากข้อมูลพบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้าท่ีตลาดประชารัฐลดลงและปริมาณรายได้หรือยอดขายลดลง  ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มยอดรายได้และพัฒนา
ตลาดส่งเสริมการขาย สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์    
ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือประชาชนในท้องถิ่นมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การ
สนับสนุนช่องทางด้านการตลาดจากธนาคาร สร้างโอกาสให้เกษตรกรลูกค้า น าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายที่ตลาด
ประชารัฐสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดรายได้ให้กับร้านค้าที่มาขายสินค้าในตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัด
ขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เปน็การศึกษาเพ่ือแนวทางการแก้ปญัหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส. 

จังหวัดขอนแก่นภายใตส้ถานการณ์โควิด วตัถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 

วิธีการด าเนินการ 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธ ี(Mixed Methodology) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม 
ข้อมูล  

ประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นที่ใช้บริการ

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง จ านวนประชากร  400 รายโดย
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane[3] ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 % และระดับความเช่ือมั่น 95% 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ราย  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐเป็นการสุ่ม
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บทน า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งตลาดประชารัฐในช่ือ“ตลาดประชารัฐของดีวิถี

ชุมชนธ.ก.ส.” [1] การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว การด าเนินงานเป็นแบบตลาดนัด ธนาคารได้เริ่มด าเนินโครงการตลาด
ประชารัฐพื้นที่บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาขอนแก่น  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยได้ท าการเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถี
ชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร  เกษตรอินทรีย์  สินค้าชุมชน  
ของใช้  ของตกแต่ง  ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร  ด าเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขาขอนแก่น ทุก
วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.จากการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
ขอนแก่น  ย้อนหลัง 3 ปีบัญชี[2] จ านวนร้านค้า  จ านวนผลิตภัณฑ์  จ านวนยอดขาย ดังนี้ 

ปีบัญช ี จ านวนร้านค้า 
(ร้าน) 

จ านวนผลิตภัณฑ ์
(ชนิด) 

จ านวนยอดขาย 
(บาท) 

2561 43 50 525,670 
2562 49 57 1,828,463 
2563 32 59 810,530 

ตารางที่  1 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ปี 2561-2563   

จากข้อมูลพบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้าท่ีตลาดประชารัฐลดลงและปริมาณรายได้หรือยอดขายลดลง  ดังนั้นผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มยอดรายได้และพัฒนา
ตลาดส่งเสริมการขาย สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์    
ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือประชาชนในท้องถิ่นมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การ
สนับสนุนช่องทางด้านการตลาดจากธนาคาร สร้างโอกาสให้เกษตรกรลูกค้า น าผลผลิตทางการเกษตรมาจ าหน่ายที่ตลาด
ประชารัฐสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดรายได้ให้กับร้านค้าที่มาขายสินค้าในตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัด
ขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เปน็การศึกษาเพ่ือแนวทางการแก้ปญัหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส. 

จังหวัดขอนแก่นภายใตส้ถานการณ์โควิด วตัถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น 
 

วิธีการด าเนินการ 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธ ี(Mixed Methodology) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม 
ข้อมูล  

ประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นท่ีใช้บริการ

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง จ านวนประชากร  400 รายโดย
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane[3] ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 % และระดับความเช่ือมั่น 95% 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ราย  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐเป็นการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 10 คน เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของผู้
ซื้อและผู้ขายและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.ภายใต้สถานการณ์โควิด  โดย
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กันยายน - ตุลาคม 2564 

 
เคร่ืองมือการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับโดยการศึกษาจากต าราต่างๆ รายงาน การวิจัย เอกสารทางวิชาการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสม ซึ่งสอบถามได้แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้  1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  
2) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า  3) ความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น และ 4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

การทดสอบเครื่องมือผูค้้นคว้าได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาส าหรบัเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า ได้น าไปตรวจสอบ
เครื่องมือ ดังนี ้

1. น าแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
2. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ กับผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านได้ค่า IOC (Index of Item 

Objective Congruence) = 1 และน าไปทดสอบความน่าเช่ือถือกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คนได้ค่า
ความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลโดยตรง ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวิถี

ชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานโดยแบ่งเป็นการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. บันทึกแบบสอบถามในโปรแกรมที่เตรียมไว้พร้อมตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ถูกต้องอย่างละเอียด 
2. ผู้ศึกษาขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงผู้อ านวยการส านักงาน  ธ.ก.ส.จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
3. ผู้ศึกษาแนะน าตนเอง และวัตถุประสงค์ในการแจกแบบสอบถาม  พร้อมขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง พร้อมอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถาม 
4. เริ่มแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ส าหรับสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่าง และอ านวยความสะดวกให้กับแหล่งข้อมูลตามสมควร 
5.  น าแบบสอบถามที่ได้รับมา น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด และด าเนินการจัดการตาม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. ผู้ค้นคว้าน าแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 
และการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลคือ

ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดประชารัฐจ านวน 10 คน ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ศึกษาได้ท าการแนะน าตนเอง อธิบายถึงจุดประสงค์ของแบบสอบถามและสัมภาษณ์  
2. แจกแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์  
3. น าแบบสอบถามที่ได้รับมาน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด และด าเนินการจัดการตาม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงสัมภาษณ์มาถอดเทป สรุปประเด็นที่ได้เพื่อน ามาวิเคราะห์สรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ค้นคว้าได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ดังนี้ 
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 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ผู้ค้นคว้าใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นสัมภาษณ์แบบ เปิดกว้าง มีอิสระในการตอบ
ค าถาม มุ่งเน้นให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการอธิบายรู้สึกและความคิดของตนเองอย่างแท้จริง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
1. น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ลงรหัสแบบสอบถามตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
3. น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและบันทึกผลข้อมูลลงในระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการวิจัยทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ก าหนดเกณฑ์วัดความพึงพอใจตามมาตราส่วนประมาณค่าอัตราภาพ 5 ระดับตามวิธีการของ Likert แบ่งเป็น 5 

ระดับตาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หน้า 93-95) ดังนี้  
    ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด   ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  5 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก         ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  4 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง    ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  3 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย          ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  2 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด     ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  1 

5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ แสดงตารางแบบร้อยละ การจ าแนกความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อพิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามผู้ค้นคว้าจัดการข้อมูล โดยวิเคราะห์ และสรุป เรียบเรียงประเด็นข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์ โดยผู้ค้นคว้าจะใช้วิธีการพรรณนาจากการสัมภาษณ์และอธิบายผลท่ีได้จากการศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
รายได้ของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด ว่าแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณอย่างไรโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้บริโภคและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของผู้มาใช้บริการตลาด
ประชารัฐ เพื่อสรุปแต่ละมิติของการศึกษาข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ 

ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.ภายใต้สถานการณโ์ควิด ผูศ้ึกษาได้น าเสนอผล

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ลักษณะประชากรศาสตร์ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก

เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนมาก  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการตลาดประชารัฐ 
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน  ธ.ก.ส. สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางมา

ตลาดมากกว่า 4 ครั้ง ส่วนมากจะซื้อประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เดินทางมาตลาด 1 ครั้งต่อเดือนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
เหตุผลที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดเนื่องจากอาหารมีรสชาติดี ช่วงเวลาที่มาซื้อสินค้าในตลาดระหว่างเวลา 16.00 – 18.59 น. 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอยู่ระหว่าง 101-300 บาทต่อครั้ง เดินทางมาซื้อสินค้าคนเดียวเป็นส่วนมากใช้เวลาในการซื้อ
สินค้าในตลาดไม่เกิน 30 นาที 
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 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ผู้ค้นคว้าใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นสัมภาษณ์แบบ เปิดกว้าง มีอิสระในการตอบ
ค าถาม มุ่งเน้นให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการอธิบายรู้สึกและความคิดของตนเองอย่างแท้จริง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
1. น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด และด าเนินการจัดการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ลงรหัสแบบสอบถามตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
3. น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและบันทึกผลข้อมูลลงในระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการวิจัยทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ก าหนดเกณฑ์วัดความพึงพอใจตามมาตราส่วนประมาณค่าอัตราภาพ 5 ระดับตามวิธีการของ Likert แบ่งเป็น 5 

ระดับตาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หน้า 93-95) ดังนี้  
    ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากท่ีสุด   ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  5 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มาก         ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  4 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง    ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  3 
 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย          ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  2 
  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด     ให้ระดับคะแนนเท่ากับ  1 

5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ แสดงตารางแบบร้อยละ การจ าแนกความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อพิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามผู้ค้นคว้าจัดการข้อมูล โดยวิเคราะห์ และสรุป เรียบเรียงประเด็นข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์ โดยผู้ค้นคว้าจะใช้วิธีการพรรณนาจากการสัมภาษณ์และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
รายได้ของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด ว่าแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณอย่างไรโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้บริโภคและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของผู้มาใช้บริการตลาด
ประชารัฐ เพื่อสรุปแต่ละมิติของการศึกษาข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ 

ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.ภายใต้สถานการณโ์ควิด ผูศ้ึกษาได้น าเสนอผล

การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ลักษณะประชากรศาสตร์ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก

เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนมาก  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการตลาดประชารัฐ 
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน  ธ.ก.ส. สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางมา

ตลาดมากกว่า 4 ครั้ง ส่วนมากจะซื้อประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เดินทางมาตลาด 1 ครั้งต่อเดือนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
เหตุผลที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดเนื่องจากอาหารมีรสชาติดี ช่วงเวลาที่มาซื้อสินค้าในตลาดระหว่างเวลา 16.00 – 18.59 น. 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอยู่ระหว่าง 101-300 บาทต่อครั้ง เดินทางมาซื้อสินค้าคนเดียวเป็นส่วนมากใช้เวลาในการซื้อ
สินค้าในตลาดไม่เกิน 30 นาที 

 
 
 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านความพึงพอใจ 

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน 
ธ.ก.ส.ขอนแก่น  

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  

 ̅ 
 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับที ่ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.31 0.60 มาก 5 

2.ด้านราคา 4.29 0.66 มาก 6 

3.ด้านช่องทางบริการและสถานท่ีในการซื้อ 4.44 0.55 มาก 3 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.32 0.68 มาก 4 

5.ด้านบุคคลและการให้บริการ 4.58 0.52 มากที่สุด 1 

6.องค์ประกอบทางกายภาพสภาพแวดล้อมภายนอก 4.49 0.58 มาก 2 

รวม 4.43 0.59 มาก  

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ  ตลาดประชารัฐของดีวิถี
ชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีความเห็น  อันดับที่ 1 ด้านบุคคลและ การให้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพสภาพแวดล้อมภายนอกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับที่ 3 ด้านช่องทางบริการและ
สถานที่ในการซื้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับที่ 4 ด้านส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก          
อันดับที่ 5 ด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 6 ด้านราคา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   ตามล าดับน า
แต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาที่ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าควรมีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจให้
มากกว่าตลาดอื่น  2) ด้านราคาควรมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนมากกว่าเดิม  3) ด้านช่องทางบริการและสถานที่ในการซื้อสินค้า 
ควรจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอหรือเพิ่มเติมขยายตลาดให้กว้างมากกว่าเดิม   4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านบุคคลและการ
ให้บริการผู้ขายและเจ้าหน้าที่ผู้ดูและตลาดประชารัฐควรมีการแนะน าสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  6) องค์ประกอบทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมภายนอก ป้ายบอกทางของตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน  ธ.ก.ส.ขอนแก่น ยังไม่เพียงพอควรท าป้าย
บอกทางหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติม 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าในตลาดประชารัฐจ านวน 10 คน เกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นภายใต้
สถานการณ์โควิดผู้ศึกษาน ามาสรุปประเด็นที่มีความคล้ายกัน มีความสอดรับกันและมีความหมายเหมือนกัน เพื่อสรุปเป็น
แนวทางในการเพิ่มรายได้ของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่นได้ดังนี้ เป็นตลาดที่สนับสนุนสินค้าจาก
เกษตรกรโดยตรงและขยายโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาขายสินค้า เจ้าหน้าที่ตลาดประชารัฐขอนแก่นทุ่มเทเสียสละ
และใส่ใจในการให้บริการในการอ านวยความสะดวกให้ท้ังผู้ซื้อ-ผู้ขาย มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมแต่ควรขยายสถานท่ีให้เหมาะแก่
การรองรับทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อหรือย้ายสถานที่ไปในที่กว้างขวางกว่านี้ ราคาสินค้า ควรมีการก าหนดและควบคุมราคา โดยเน้น
คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก และพัฒนาช่องทางการรับช าระค่าสินค้าเป็นแบบคิวอาร์โค้ด เพิ่มวันเปิดตลาดมากขึ้นเป็นอาทิตย์
ละ 2 วันหรือขยายเวลาเปิดตลาดให้เร็วมากข้ึนกว่าเดิม และมีการประชาสัมพันธ์ตลาดให้มากขึ้นทั้งในเพจตลาดประชารัฐที่มี
อยู่แล้วหรือช่องทางอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้ามาที่ตลาดเพิ่มมากขึ้น  เพิ่มเติมจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเช้ือให้มากขึ้น หรือมีทุกร้านที่
จ าหน่ายสินค้าบริเวณตลาด จัดเจ้าหน้าที่คัดกรองและดูแลเว้นระยะห่างของผู้มาใช้บริการและผู้ขายแต่ละร้าน 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 ราย พบว่าจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท าให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงผู้มีอาชีพและรายได้เป็นของตนเอง เป็นช่วง
วัยท างาน พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางมาตลาดมากกว่า 4 ครั้ง ส่วนมากจะซื้อ
อาหารประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เดินทางมาตลาด 1 ครั้งต่อเดือนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เหตุผลที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาด
เนื่องจากอาหารมีรสชาติดี ช่วงเวลาที่มาซื้อสินค้าในตลาดระหว่างเวลา 16.00 – 18.59 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอยู่
ระหว่าง 101-300 บาทต่อครั้ง เดินทางมาซื้อสินค้าคนเดียวเป็นส่วนมากใช้เวลาในการซื้อสินค้าในตลาดไม่เกิน 30 นาที  

เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยพึงพอใจมากที่สุดด้านบุคคลและการให้บริการที่มีผู้ประกอบการ
บริการด้วยความยิ้มแย้มและเปน็กันเอง รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อม และด้านสถานท่ีตามล าดับ ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์และราคา ได้รับค่าเฉลี่ยการประเมินน้อยที่สุด ควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วน น าแต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาที่
ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าควรมีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจให้มากกว่าตลาดอื่น  2) ด้านราคาควร
มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนมากกว่าเดิม  3) ด้านช่องทางบริการและสถานที่ในการซื้อสินค้า ควรจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ
หรือเพิ่มเติมขยายตลาดให้กว้างมากกว่าเดิม  4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์แจ้งผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านบุคคลและการให้บริการ  ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ผู้ดูและ
ตลาดประชารัฐควรมีการแนะน าสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 6) องค์ประกอบทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภายนอก ป้าย
บอกทางของตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน  ธ.ก.ส.ขอนแก่น ยังไม่เพียงพอควรท าป้ายบอกทางหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติม  

แนวทางการแก้ปัญหาของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด ควรเน้น
ด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยการท าประชาสัมพันธ์โดยเริ่มจากท าป้ายด้านหน้าตลาดประชารัฐ ดึงดูดสายตาด้วยโปรโมช่ันและ
สิทธิพิเศษที่จะได้รับเฉพาะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ตลาด และวางแผนการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์เช่น 
ช่องทางเพจตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ  โดยเพิ่มวันเปิดตลาดและเวลาขาย
สินค้าราคาสินค้า ควรมีการก าหนดและควบคุมราคา โดยเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก และพัฒนาช่องทางการรับช าระค่า
สินค้าเป็นแบบคิวอาร์โค้ดทุกร้าน ผู้ขายและพนักงานผู้ดูแลตลาดประชารัฐต้องใส่ใจและเน้นบริการ ให้ลูกค้าประทับใจและ
บอกต่อ  รักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าท่ีขายตลาด สร้างเอกลักษณ์สินค้าท่ีมีคุณภาพ รักษาความสะอาดของตลาดอยู่
สม่ าเสมอ ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ของตลาดประชารัฐมีการให้ความร่วมมือด้านมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด – 19 อย่าง
เคร่งครัด  

กกิิตตตติิกกรรรรมมปปรระะกกาาศศ 
ขอขอบคุณ ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานในสังกัด 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 ราย พบว่าจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท าให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงผู้มีอาชีพและรายได้เป็นของตนเอง เป็นช่วง
วัยท างาน พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางมาตลาดมากกว่า 4 ครั้ง ส่วนมากจะซื้อ
อาหารประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เดินทางมาตลาด 1 ครั้งต่อเดือนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เหตุผลที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาด
เนื่องจากอาหารมีรสชาติดี ช่วงเวลาที่มาซื้อสินค้าในตลาดระหว่างเวลา 16.00 – 18.59 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอยู่
ระหว่าง 101-300 บาทต่อครั้ง เดินทางมาซื้อสินค้าคนเดียวเป็นส่วนมากใช้เวลาในการซื้อสินค้าในตลาดไม่เกิน 30 นาที  

เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจในระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยพึงพอใจมากที่สุดด้านบุคคลและการให้บริการที่มีผู้ประกอบการ
บริการด้วยความยิ้มแย้มและเปน็กันเอง รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อม และด้านสถานท่ีตามล าดับ ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์และราคา ได้รับค่าเฉลี่ยการประเมินน้อยที่สุด ควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วน น าแต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาที่
ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าควรมีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจให้มากกว่าตลาดอื่น  2) ด้านราคาควร
มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนมากกว่าเดิม  3) ด้านช่องทางบริการและสถานที่ในการซื้อสินค้า ควรจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ
หรือเพิ่มเติมขยายตลาดให้กว้างมากกว่าเดิม  4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์แจ้งผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านบุคคลและการให้บริการ  ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ผู้ดูและ
ตลาดประชารัฐควรมีการแนะน าสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 6) องค์ประกอบทางกายภาพ สภาพแวดล้อมภายนอก ป้าย
บอกทางของตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน  ธ.ก.ส.ขอนแก่น ยังไม่เพียงพอควรท าป้ายบอกทางหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติม  

แนวทางการแก้ปัญหาของตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด ควรเน้น
ด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยการท าประชาสัมพันธ์โดยเริ่มจากท าป้ายด้านหน้าตลาดประชารัฐ ดึงดูดสายตาด้วยโปรโมช่ันและ
สิทธิพิเศษที่จะได้รับเฉพาะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ตลาด และวางแผนการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์เช่น 
ช่องทางเพจตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ขอนแก่น หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ  โดยเพิ่มวันเปิดตลาดและเวลาขาย
สินค้าราคาสินค้า ควรมีการก าหนดและควบคุมราคา โดยเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก และพัฒนาช่องทางการรับช าระค่า
สินค้าเป็นแบบคิวอาร์โค้ดทุกร้าน ผู้ขายและพนักงานผู้ดูแลตลาดประชารัฐต้องใส่ใจและเน้นบริการ ให้ลูกค้าประทับใจและ
บอกต่อ  รักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าท่ีขายตลาด สร้างเอกลักษณ์สินค้าท่ีมีคุณภาพ รักษาความสะอาดของตลาดอยู่
สม่ าเสมอ ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ของตลาดประชารัฐมีการให้ความร่วมมือด้านมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด – 19 อย่าง
เคร่งครัด  

กกิิตตตติิกกรรรรมมปปรระะกกาาศศ 
ขอขอบคุณ ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานในสังกัด 
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ปัจจัยแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (CDM) กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 

เบญจวรรณ  รักใหม่1   รัชดา  ธูปทอง2  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ
เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธ.ก.ส. สาขาพัทลุง จ านวน 400 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ คือ 
ผู้จัดการสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีระดับความเห็นสูงสุดคือ
เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ธ.ก.ส.มีบริการท่ีหลากหลาย และปัจจัยความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยที่มีระดับความเห็นสูงสุดคือสามารถจะบอกเล่าประสบการณ์ที่ดีในการใช้เครื่องรับฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ธ.ก.ส.ให้กับบุคคลอ่ืน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า บริการเครื่องรับ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาและเพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ 

 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดี เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
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Motivational Factors and Service Marketing Mix on Loyalty for Using Deposit Machines 

(CDM) Case Study Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung 
Branch 

Benjawan Rakmai1  Ratchada Toopthong2 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study motivation. service marketing mix Loyalty to use 

automated teller machines (CDMs) use a hybrid research model. The sample group that answered the 
questionnaire were 400 customers who used the service of BAAC BAAC (CDM) machines, Phatthalung 
branch, and the group of key informants in the interview were branch managers. Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Phatthalung Province, 5 people. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. and coefficient The results of the study found that The users' 
opinions on the motivation factor and the service marketing mix were at the highest level. The factor with 
the highest level of opinion was the bank's automated teller machines. BAAC offers a variety of services. 
And the loyalty factor in using the ATM is at the highest level. The factor with the highest level of opinion 
is being able to tell about a good experience using a bank teller machine. BAAC to other people The 
results of the coefficient analysis revealed that motivation factors and service marketing mix factors were 
statistically related to the loyalty of using automatic deposit machines (CDM) Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives, Phatthalung Branch. Interviews with informants found that The automatic 
deposit machine (CDM) service of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung 
Branch should improve and solve problems with the operating system of the automated teller machine to 
be more efficient. To reduce problems and increase confidence in the use of service users. 
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Abstract 
The purpose of this study was to study motivation. service marketing mix Loyalty to use 

automated teller machines (CDMs) use a hybrid research model. The sample group that answered the 
questionnaire were 400 customers who used the service of BAAC BAAC (CDM) machines, Phatthalung 
branch, and the group of key informants in the interview were branch managers. Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Phatthalung Province, 5 people. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. and coefficient The results of the study found that The users' 
opinions on the motivation factor and the service marketing mix were at the highest level. The factor with 
the highest level of opinion was the bank's automated teller machines. BAAC offers a variety of services. 
And the loyalty factor in using the ATM is at the highest level. The factor with the highest level of opinion 
is being able to tell about a good experience using a bank teller machine. BAAC to other people The 
results of the coefficient analysis revealed that motivation factors and service marketing mix factors were 
statistically related to the loyalty of using automatic deposit machines (CDM) Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives, Phatthalung Branch. Interviews with informants found that The automatic 
deposit machine (CDM) service of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung 
Branch should improve and solve problems with the operating system of the automated teller machine to 
be more efficient. To reduce problems and increase confidence in the use of service users. 
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บทน า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรม ปัจจุบันธนาคารได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย    (รายงานประจ าปร , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
2563 ( บริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) เป็นบริการหนึ่งที่ธนาคารได้พัฒนาระบบการให้บริการรับฝากเงินเข้า
บัญชีเงินฝาก ผ่านเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) โดยเริ่มให้บริการในปร พ  .ศ . 2552 และต่อมาปร พ  .ศ . 2557  ได้พัฒนา
บริการผ่านเครื่องที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีบริการรับฝาก -ถอนเงินสด โอนเงิน เติมเงินมื อถือ และรับช าระค่าบริการ ตลอด 
24 ช่ัวโมง ช่วยให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกท ารายการได้ด้วยตนเอง อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ลดเวลาการรอคิวหน้า
เคาน์เตอร์ของสาขา ในขณะที่สาขาก็สามารถลดต้นทุนการให้บริการและเพิ่มรายได้แก่สาขา 

ปัจจุบันสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ลดลง จากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
และบริการธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้มีการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ลดน้อยลง โดย
ข้อมูลจาก ธ.ก.ส.ในสังกัด สนจ.พัทลุง มีจ านวนสาขาธนาคารได้รับจัดสรรเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ทั้งหมด 3 
สาขาได้แก่ สาขาพัทลุง สาขาป่าพะยอม และสาขาควนขนุน โดยข้อมูลรายได้ค่าบริการจากเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(CDM) ย้อนหลัง 3 ปร (พ.ศ. 2561- 2563( พบว่า สาขาพัทลุงมีจ านวนรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากสาขา
ป่าพะยอม และสาขาควนขนุนท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปร อีกทั้งจ านวนการท ารายการผ่านเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (CDM) 
ยังมีจ านวนน้อยที่สุดในขณะที่มีจ านวนประชากรในวัยท างานในสัดส่วนท่ีมากที่สุด  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ลดลง ท าให้เกิดการใช้งานเครื่องรับฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่คุ้มค่าการลงทุนติดต้ังเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติประจ าสาขา 
และยังส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อรายได้ของธนาคาร อีกท้ังในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 ก าลังระบาดอย่างรุนแรง 
จึงมีความจ าเป็นที่ธนาคารต้องลดการให้บริการโดยพนักงาน และเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ(CDM) 
เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการฝากถอนเงินยังสามารถด าเนินการได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM)  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
 2. การวางแผนการตลาดเกี่ยวกับบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การยกระดับการบริการ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) รวมถึงการรักษา
ความสัมพันธ์และความภักดีของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อการสร้างความภักดีในการใช้บริการขององค์กร 
ส าหรับต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในการวิจัย คือ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง ซึ่งมีจ านวน 36,479 คน ค านวณกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกการสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่มาใช้บริการเครื่องรับฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ ธ.ก.ส. สาขาพัทลุง 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกสาขาที่มีเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพัทลุง สาขาควนขนุน และสาขาป่าพะยอม เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ผู้วิจัยจึงโดยสุ่ม
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ  และมีความพร้อม
และยินดีการให้ข้อมูล เพื่อสามารถด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาได้  (ประสพชัย พสุนนท์  , 2555 อ้างถึงใน ประไพ
พิมพ์  สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์ ,2559  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการใช้แบบสอบถาม 
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณในเก็บพื้นที่ตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพัทลุง และการสัมภาษณ์การ
วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาพัทลุง สาขาควนขนุน และสาขาป่าพะยอม เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา และโครงสร้างของค าถาม และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  (ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.6)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภท ดังนี้  
1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ตอนท่ี 2 แรงจูงใจที่ในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเครือ่งรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) และตอนท่ี  
4 ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) โดยตอนท่ี 2-5 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

2) แบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ออกแบบ โดยมีแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการฝ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง โดย
ประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการใช้ หรือไม่ใช้บริการ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาดของบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(CDM) และแนวทางการส่งเสริมความภักดขีองลูกค้าท่ีมาใช้บริการการ
ใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบ่งเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics( ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (Percentage( และ (2( ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean( และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation( และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical( เป็นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยการใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation( เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการฝ่าย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ผู้ศึกษาได้น ามาตรวจสอบความครบถ้วน และเพียงพอของค าตอบที่ได้รับจาก
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วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในการวิจัย คือ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง ซึ่งมีจ านวน 36,479 คน ค านวณกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกการสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่มาใช้บริการเครื่องรับฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ ธ.ก.ส. สาขาพัทลุง 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกสาขาที่มีเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ  ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพัทลุง สาขาควนขนุน และสาขาป่าพะยอม เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา ผู้วิจัยจึงโดยสุ่ม
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ  และมีความพร้อม
และยินดีการให้ข้อมูล เพื่อสามารถด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาได้  (ประสพชัย พสุนนท์  , 2555 อ้างถึงใน ประไพ
พิมพ์  สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์ ,2559  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการใช้แบบสอบถาม 
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณในเก็บพื้นที่ตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพัทลุง และการสัมภาษณ์การ
วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีตั้งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาพัทลุง สาขาควนขนุน และสาขาป่าพะยอม เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา และโครงสร้างของค าถาม และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  (ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.6)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภท ดังนี้  
1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ตอนท่ี 2 แรงจูงใจที่ในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเครือ่งรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) และตอนท่ี  
4 ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) โดยตอนท่ี 2-5 ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

2) แบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ออกแบบ โดยมีแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการฝ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง โดย
ประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการใช้ หรือไม่ใช้บริการ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาดของบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(CDM) และแนวทางการส่งเสริมความภักดขีองลูกค้าท่ีมาใช้บริการการ
ใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบ่งเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics( ได้แก่ (1) ค่าร้อยละ (Percentage( และ (2( ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean( และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation( และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical( เป็นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยการใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation( เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการฝ่าย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ผู้ศึกษาได้น ามาตรวจสอบความครบถ้วน และเพียงพอของค าตอบที่ได้รับจาก

การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยมีการจัดประเภทของข้อมูล จัดกลุ่มค า
ตอบ แล้วสรุปผลของการสัมภาษณ์ด้วยการอธิบายเชิงพรรณนา (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2555(  
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (CDM) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 31  -  33  ปร 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส/ อาศัยอยู่ด้วยกัน อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และรายได้ต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท  

2. แรงจูงใจในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ (4.31) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และแรงจูงใจด้านเหตุผล (4.27) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

3. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดการบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่ามีระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (4.38( รองลงมาคือ ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม  (4.27( ด้านกระบวนการ (4.27( ด้านสถานที่ 
(4.26( ด้านการส่งเสริมการตลาด (4.26( ด้านราคา (4.25( และด้านบุคลากร (4.23( ตามล าดับ  

4. ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง พบว่า ภาพรวมความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.29) 

5. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 

แรงจูงใจ แรงจูงใจด้าน
อารมณ ์

แรงจูงใจด้าน
เหตุผล 

แรงจูงใจ
โดยรวม 

ความภักด ี

แรงจูงใจด้านอารมณ ์ 1    
แรงจูงใจด้านเหตผุล 0.707** 1   
แรงจูงใจโดยรวม 0.919** 0.929** 1  
ความภักด ี 0.524** 0.583** 0.527** 1 
** ระดบันัยส าคัญทางสถติิ 0.01  

จากตารางที่ 1 พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
เท่ากับ 0.527 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

6. ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 

ส่วนประสมทางการตลาด P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 MeanP ความ
ภักด ี

ด้านผลิตภณัฑ์ (P1( 1         
ด้านราคา (P2) .670** 1        
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ด้านสถานท่ี (P3) .624** .635** 1       
ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4) .684** .705** .644** 1      
ด้านบุคลากร (P5) .603** .659** .647** .749** 1     
ด้านกระบวนการ (P6) .505** .524** .557** .607** .621** 1    
ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรม (P7) 

.525** .550** .480** .566** .572** .605** 1   

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 
(MeanP( 

.799** .833** .808** .872** .855** .776** .754** 1  

ความภักด ี .509** .490** .488** .503** .543** .536** .554** .532** 1 
** ระดบันัยส าคัญทางสถติิ 0.01  

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (CDM) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(CDM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนด้านราคาและด้านสถานที่ 
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีในการใช้บริการเครื่องรับฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ (CDM) มีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
1) สภาพปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจุบันการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีจ านวนน้อย เนื่องจากสังคมไร้
เงินสด โดยผู้ใช้เปลี่ยนไปท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แทนจึงท าให้มีการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติลดน้อยลง  

2) ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีจุดเด่น คือ ท าเลที่ตั้ง โดย
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับสถานท่ีราชการ ศูนย์กลางธุรกิจ ท าให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวก ส่วน
ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ระบบของเครื่องรับฝากถอนเงิน เช่น เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่รับธนบัตร เครื่องไม่คืนบัตร ระบบ
สัญญาณไม่ดีท าให้ฝากเงินแล้วเข้าบัญชีล่าช้าหรือไม่เข้าบัญชี ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่มาใช้บริการอีก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง มีดังน้ี 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีความครอบคลุมการใช้บริการ เมนูการใช้ง่าย ไม่
ซับซ้อน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาพ้ืนท่ีให้บริการให้ครอบคุลม และควรพัฒนาด้านระบบการท างานของเครื่องให้มีความรวดเร็ว 
ลดปัญหาและข้อขัดข้องในการใช้งานของลูกค้า 

 2. ด้านราคา หรืออัตราค่าธรรมเนียม โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม และมีอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น  

 3. ด้านสถานที่ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีที่จอดรถ
เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา แต่ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มช่องจอดพิเศษส าหรับลูกค้าที่ใช้
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ด้านสถานท่ี (P3) .624** .635** 1       
ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4) .684** .705** .644** 1      
ด้านบุคลากร (P5) .603** .659** .647** .749** 1     
ด้านกระบวนการ (P6) .505** .524** .557** .607** .621** 1    
ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรม (P7) 

.525** .550** .480** .566** .572** .605** 1   

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 
(MeanP( 

.799** .833** .808** .872** .855** .776** .754** 1  

ความภักด ี .509** .490** .488** .503** .543** .536** .554** .532** 1 
** ระดบันัยส าคัญทางสถติิ 0.01  

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (CDM) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(CDM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนด้านราคาและด้านสถานที่ 
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีในการใช้บริการเครื่องรับฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ (CDM) มีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
1) สภาพปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจุบันการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีจ านวนน้อย เนื่องจากสังคมไร้
เงินสด โดยผู้ใช้เปลี่ยนไปท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แทนจึงท าให้มีการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติลดน้อยลง  

2) ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีจุดเด่น คือ ท าเลที่ตั้ง โดย
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับสถานท่ีราชการ ศูนย์กลางธุรกิจ ท าให้มีความโดดเด่นและเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวก ส่วน
ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ระบบของเครื่องรับฝากถอนเงิน เช่น เครื่องขัดข้อง เครื่องไม่รับธนบัตร เครื่องไม่คืนบัตร ระบบ
สัญญาณไม่ดีท าให้ฝากเงินแล้วเข้าบัญชีล่าช้าหรือไม่เข้าบัญชี ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่มาใช้บริการอีก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของบริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง มีดังน้ี 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีความครอบคลุมการใช้บริการ เมนูการใช้ง่าย ไม่
ซับซ้อน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาพ้ืนท่ีให้บริการให้ครอบคุลม และควรพัฒนาด้านระบบการท างานของเครื่องให้มีความรวดเร็ว 
ลดปัญหาและข้อขัดข้องในการใช้งานของลูกค้า 

 2. ด้านราคา หรืออัตราค่าธรรมเนียม โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มีอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม และมีอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น  

 3. ด้านสถานที่ เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีที่จอดรถ
เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา แต่ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มช่องจอดพิเศษส าหรับลูกค้าที่ใช้

บริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว และควรตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน  

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจุบันมีการติดป้ายแนะน าอย่างชัดเจน มีพนักงานคอยให้ค าแนะน าประจ า
เครื่อง ท้ังนี้ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องและให้ความรู้ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้พร้อมทั้งการสร่างแรงจูงใจในการใช้ 
เช่น แจกช าร่วย การชิงรางวัล เป็นต้น 

 5. ด้านบุคลากร ปัจจุบันมีพนักงานคอยให้บริการประจ าเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) รวมทั้งมี
ช่องทางติดต่อทางไทรศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาและข้อสงสัย 

 6. ด้านกระบวนการ โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) สามารถใช้งานได้ดีทั้งความง่าย
ในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ควรปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของเครื่องให้มีความรวดเร็วในการท ารายการ ลดข้อขัดข้อง  

 7. ด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) มี
ขั้นตอนการท ารายการต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ปลอดภัย และการให้เจ้าหน้าที่คอยแนะน า และช่วยเหลือลูกค้าขณะที่ท า
รายการ แต่ทั้งนี้ควรมีการการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยมีแสงสว่างเพียงพอ 

4) แนวทางการส่งเสริมความภักดีของลูกค้าท่ีมาใช้บริการการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สิน นอกจากนี้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรมีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการท าความสะอาดตัวเครื่องและ
บริเวณพื้นท่ีรอบๆ อยู่เสมอ เพื่อส่งมอบความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการการศึกษาเชิงปริมาณ 
 1. แรงจูงใจในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พัทลุง ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ แรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการของเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ทุกด้านมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 3. ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) พบว่า ภาพรวมความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (CDM) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 4. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์และแรงจูงใจด้านเหตุผลมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดีในการ
ใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 5. ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกกับความภักดี ใน
การใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน  
 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริการได้
จัดการอย่างเหมาะสม และให้บริการในระดับที่เท่าเทียมกับคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน ส าหรับแนวทางการส่งเสริมความภักดีของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการท างานของ
เครื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สิน อีกทั้ง
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การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรจัดระเบียบและเพิ่มช่องทางจอดรถพิเศษส าหรับผู้ท าธุรกรรมที่
เครื่องรับฝากถอนเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว นอกจากน้ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -
19 ควรมีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการท าความสะอาดตัวเครื่องและบริเวณพื้นที่รอบๆ อยู่เสมอ เพื่อส่งมอบ
ความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ และพฤติกรรมการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน

อัตโนมัติ (CDM) เพื่อจ าแนกกลุ่มผู้ใช้บริการและเป็นพื้นฐานในการวางแผนด้านการกระตุ้นและส่งเสริมการใช้บริการเครื่องรับ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดระหว่างธนาคารผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ต่อการ
ยกระดับการให้บริการเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) 
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 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสาขาขาดทุนของธนาคาร C สาขา 3  
 

วนิดา อินทรสุข1* และธฤตพน อู่สวัสดิ์2 
 

บทคัดย่อ 

ธนาคาร C สาขา 3 ประสบปัญหาผลประกอบการขาดทุนในปีบัญชี 2563 อีกทั้งยังมีแนวโน้มผลประกอบการ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563 และในเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าสาขามีผลการ
ดำเนินงานขาดทุน 26,077,000 บาท และ 29,689,000 บาทตามลำดับ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำ
ให้ผลประกอบการขาดทุน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ธนาคาร C สาขา 3 มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยการเก็บข้อมูลผล
ประกอบการย้อนหลังจากระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขา การอภิปรายกลุ่มย่อยของพนักงาน ในสาขา รวม 7 คน 
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าจำนวน 360 คน โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาทำการแบ่งกลุ่ม แยกประเภทตามลักษณะต่าง ๆ แล้วนำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ นำเสนอข้อมูลในแบบแจก
แจงความถี่ พบว่าสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุนเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และรายได้ของสาขาท่ี
ลดลง พนักงานขาดการติดตามหนี้จากลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลงเนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัส
โคโรนา เมื่อประสบปัญหาจึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาสาขาขาดทุนของ ธนาคาร C สาขา 3 ต้องลด
หนี้ค้างชำระ จ่ายสินเช่ืออย่างมีคุณภาพ และป้องกันหน้ีปกติไม่ให้กลายเป็นหนี้ค้างชำระ 
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The study of causes and solutions to the problem of loss in operating results of 

Bank C, Branch 3. 

Wanida Intarasuk1* and Thitapon Ousawat2 
 

Abstract 
 

 In fiscal year 2020, Bank C, Branch 3 had a loss in operating result. More importantly, this problem 
seemingly continues more seriously. As reported in the operating results in fiscal years 2020 and in June 2021, 
the branch had a loss of Baht 26,077,000 and Baht 29,689,000, respectively. The purpose of this study was to 
identify the potential cause and subsequently suggest the solutions for the problems of the branch’s 
performance. Retrospective review of the branch’s performance from BMIS system, focus group discussion of 
the branch staffs and data collection by questionnaires from 360 branch customers were conducted and 
analyzed by descriptive statistics. The results showed that the causes of the financial loss problem of the branch 
was the higher expenses for doubtful debt reserves and the lower branch income. The latter resulted from the 
decreased repayment capacity of the customers mainly due to the coronavirus outbreak leading to lack of 
tracking debts from customers as well as reduced customer debt collection. Reduction of overdue debt, quality 
credit payment and prevention of normal debts from being overdue may help resolved the branch 
performance’s problem. 
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The study of causes and solutions to the problem of loss in operating results of 

Bank C, Branch 3. 

Wanida Intarasuk1* and Thitapon Ousawat2 
 

Abstract 
 

 In fiscal year 2020, Bank C, Branch 3 had a loss in operating result. More importantly, this problem 
seemingly continues more seriously. As reported in the operating results in fiscal years 2020 and in June 2021, 
the branch had a loss of Baht 26,077,000 and Baht 29,689,000, respectively. The purpose of this study was to 
identify the potential cause and subsequently suggest the solutions for the problems of the branch’s 
performance. Retrospective review of the branch’s performance from BMIS system, focus group discussion of 
the branch staffs and data collection by questionnaires from 360 branch customers were conducted and 
analyzed by descriptive statistics. The results showed that the causes of the financial loss problem of the branch 
was the higher expenses for doubtful debt reserves and the lower branch income. The latter resulted from the 
decreased repayment capacity of the customers mainly due to the coronavirus outbreak leading to lack of 
tracking debts from customers as well as reduced customer debt collection. Reduction of overdue debt, quality 
credit payment and prevention of normal debts from being overdue may help resolved the branch 
performance’s problem. 
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บทนำ 
 ธนาคาร C จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและบริการทางด้านการเงิน

ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยในสถานการณ์ปัจจุบันธนาคารกำลังประสบปัญหาผลการดำเนินงานของ
สาขาขาดทุนในปีบัญชี 2563 และขาดทุนต่อเนื่องทุกเดือนในปีบัญชี 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากข้อมูลใน
ระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขาของธนาคารพบว่า ในปีบัญชี 2562 ผลประกอบการของสาขาเท่ากับ 47,007,000 บาท 
และขาดทุน 26,077,000 บาท ในปีบัญชี 2563 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 155.47 และในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2564 
ผลประกอบการของสาขาขาดทุน 23,982,000 บาท 35,703,000 บาท และ 29,689,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่าย 26,713,000 บาท แต่ในปี 2563 มีค่าใช้จ่าย 105,185,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 293.76 รวมถึงรายได้จากดอกเบี้ยลดลงในสภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากวิกฤติโควิด-19 โดยในปีบัญชี 2563 มีรายได้
ดอกเบี้ย 78,298,000 บาท แต่ในเดือนมิถุนายน 2564 มีรายได้จากดอกเบี้ยเพียง 576,000 บาท  ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้ผลประกอบการของสาขาประสบภาวะขาดทุน และมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มมากขึ้นในปีบัญชี 2564 ดังนั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้น ธนาคารจำเป็นต้องหาสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ธนาคารกลับมามีผลประกอบการ
ทีม่ีกำไร รวมทั้งสามารถป้องกันความเสี่ยงของการขาดทุนและลดปัญหาผลประกอบการของสาขาขาดทุนได้ในอนาคต และสามารถ
นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้กับสาขาอื่นที่มีผลประกอบการขาดทุนได้เช่นกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
เก็บข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขาย้อนหลังในปีบัญชี 2561 -2563 และในเดือนมิถุนายน 2564 

โดยการจัดทำตารางผลการดำเนินงานย้อนหลัง การอภิปรายกลุ่มของพนักงานในสาขารวม 7 คน และใช้แบบสอบถามจากลูกค้า
ของสาขาโดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน รวม 360 คน โดยในจำนวนนี้มีลูกค้าท่ีลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้ค้าง
ชำระจำนวน 142 คน และ ลูกค้าที่ไม่มีหนี้เงินกู้หรือมีหนี้เงินกู้แต่ไม่ค้างชำระ 218 คน  เพื่อสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้กับธนาคารและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และความช่วยเหลือจากธนาคารที่ลูกค้าต้องการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของ
ลูกค้าและความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ โดยนัดหมายประชุมกลุ่มลูกค้าในพื้นที่การดำเนินงานรวมทั้งลูกค้าท่ี มาใช้บริการที่
สาขา แบบสอบถามแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 1.ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ข้อมูลพฤติกรรมและความเห็นของลูกคา้เงนิกู้
ของสาขาที่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร 3.ข้อมูลพฤติกรรมและความเห็นของลูกค้าเงินกู้ของสาขาที่ไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร
หรือไม่มีหนี้กับธนาคาร โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้าของสาขาโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมาทำการแบ่งกลุ่ม แยกประเภทตามลักษณะต่าง ๆ แล้วนำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ แล้วนำเสนอข้อมูลในแบบแจก
แจงความถี ่

นำข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขามาวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแนวนอนเพื่อดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายการต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุหลักว่าผลประกอบการขาดทุนของสาขาเกิดจากรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ประเภทไหน นำข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มมาทำการวิเคราะห์ประเมินปัจจัยภายในตามหลัก 7s Mckinsey Framework การ
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บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้
แนวทางแผนผังก้างปลา และ SWOT Analysis แล้วกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์แก้ปัญหาผลประกอบการขาดทุนของสาขา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะของประชากรจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41- 

50 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ย 10,001–15,000 บาท ลูกค้าท่ีมีหนี้ค้าง
ชำระกับธนาคารส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามานาน 11-15 ปี จำนวนเงินกู้ค้างชำระ ต่ำกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาที่ค้างชำระ 6-12 
เดือน ลูกค้าทุกรายได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาและมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การติดตามหนี้จากพนักงาน ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการขอผัดผ่อนหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงประวัติการชำระหนี้
และอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงจากการผิดนัดชำระหนี้ ผลผลิตหลักของลูกค้าคือยางพารา  ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมคือรับจ้าง 
แนวทางในการชำระหนี้ค้างคือปรับเปลี่ยนการผลิตและหาอาชีพเสริม ลูกค้าอยากให้สาขาให้ความช่วยเหลือด้านอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพเสริม ซึ่งสาเหตุจากการค้างชำระสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียารัฐ ชื่นอยู่ (2563) ที่พบว่าการค้างชำระหนี้
ธนาคารของลูกค้าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุจากภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงรายได้จึง
ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ รวมถึงงานวิจัยของจิราพร อินทร์ฉ่ำ (2562) ที่กล่าวว่าหนึ่งในสาเหตุของปัญหาผลประกอบการของ
สาขาขาดทุนเกินจากปัญหาภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต่ำ ลูกค้าไม่มีอาชีพเสริมด้านอื่น ๆ  ซึ่งเมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับด้าน
การเกษตรจึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ เมื ่อเกิดหนี้ค้างชำระจึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้ทำให้ผล
ประกอบการของสาขาขาดทุน 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือไม่มีหนี้เงินกู้กับธนาคารพบว่า  ส่วนใหญ่ใช้บริการด้าน
เงินฝากกับธนาคาร รองลงมาคือใช้บริการด้านเงินกู้ ลูกค้าคิดว่าสาขามีสถานที่ให้บริการที่สะดวก ทำเลดี เดินทางสะดวก ลูกค้า
ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาคือผ่านช่องทางโทรทัศน์ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ลูกค้าส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในการให้บริการของสาขา  

จากการวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่มย่อย ได้มีการกำหนดแนวทางร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานในการจ่ายเงินกู้เพิ่ม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันการจ่ายสินเชื่อด้อยคุณภาพ การคัดแยกลูกค้ากลุ่มที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ
ออกจากกันเพ่ือแนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามข้อกำหนดในการตดิตามหนี้ค้างชำระ รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการ
จัดการหนี้ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั้งสาขาและเป็นไปอย่างทั่วถึง พร้อมท้ังมอบหมายให้หัวหน้างานด้านสินเช่ือ
คอยกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขาย้อนหลัง พบว่าอัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินให้สินเชื่อรวมตั้งแต่ปีบัญชี 2561-2563 และเดือนมิถุนายน 2564 ไม่มากนักในแต่ละปี ข้อมูลหนี้ค้างชำระ 0 -3 เดือน 
ลดลง แต่สัดส่วนด้านหนี้ NPL นั้นพบว่ามีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ซึ่งในปีบัญชี 2564 นั้นการจัดชั้นหนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมคือหนี้ค้างตั้งแต่เดือนที่ 2 ข้ึนไป จะมีการสำรองหนี้ 100% ของยอดหนี้คงค้างตามบัญชี ทำให้ส่งผลต่อการสำรองหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของสาขาขาดทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร อินทร์ฉ่ำ (2562) ที่
กล่าวว่าเมื่อเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระจึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการของสาขาขาดทุน 
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บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้
แนวทางแผนผังก้างปลา และ SWOT Analysis แล้วกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์แก้ปัญหาผลประกอบการขาดทุนของสาขา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะของประชากรจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41- 

50 ปี ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ย 10,001–15,000 บาท ลูกค้าท่ีมีหนี้ค้าง
ชำระกับธนาคารส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามานาน 11-15 ปี จำนวนเงินกู้ค้างชำระ ต่ำกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาที่ค้างชำระ 6-12 
เดือน ลูกค้าทุกรายได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาและมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การติดตามหนี้จากพนักงาน ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการขอผัดผ่อนหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงประวัติการชำระหนี้
และอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงจากการผิดนัดชำระหนี้ ผลผลิตหลักของลูกค้าคือยางพารา  ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมคือรับจ้าง 
แนวทางในการชำระหนี้ค้างคือปรับเปลี่ยนการผลิตและหาอาชีพเสริม ลูกค้าอยากให้สาขาให้ความช่วยเหลือด้านอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพเสริม ซึ่งสาเหตุจากการค้างชำระสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียารัฐ ชื่นอยู่ (2563) ที่พบว่าการค้างชำระหนี้
ธนาคารของลูกค้าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุจากภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงรายได้จึง
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วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา 

 
 
นำข้อมูล SWOT Analysis มากำหนดกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
S2 เป็นธนาคารของรัฐ ลูกค้ามีความเชื่อมั่นสูง 
S3 สถานท่ีให้บริการอยู่ในทำเลดี เดินทางสะดวก 

จุดอ่อน (Weakness) 

W1 แผนการปฏิบัติงานขาดการลงรายละเอียดที่ชัดเจนรวมถึงการติดตามประเมินผล 
W2 ระบบสนับสนุนงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
W3 การปล่อยสินเช่ือไม่มีคุณภาพ 
W4 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนท่ี 
W5 หนี้ค้างชำระเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) 

O1 การช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า 
O2 การเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่หรือทายาทเกษตรกรให้เข้ามาทำธุรกรรมกับธนาคาร 
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อุปสรรค (Treats) 

T1 ลูกค้าจำนวนมากเป็นลูกค้ากลุ่มสูงอายุ 
T2 การเกิดภัยธรรมชาติส่งผลต่อผลผลิตของลูกค้าในทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
T3 ราคาผลผลิตตกต่ำ 
T4 การเกิดโรคระบาดยาวนาน 
T5 เทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวหน้าทำให้ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาน้อยลง 
 

การวิเคราะห์ TOWS Metrix 
จุดแข็ง กับ โอกาส 

- ใช้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในพื้นที่เพื่อเชิญชวนทายาทเกษตรกรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มาใช้บริการ หรือ
ช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อกับลูกค้าในกรณีที่ติดตามตัวได้ยาก 

- การเป็นธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคงและมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่อยากมาใช้
บริการมากขึ้น 

จุดอ่อน กับ โอกาส 
- ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการโดยการเสนอโอกาสจากการได้รับความช่วยเหลือ

จากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
- พัฒนาบุคลากรและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

จุดแข็ง กับ อุปสรรค 
- ส่งเสริมความรู้และการพัฒนาสู่ทายาทเกษตรกรเพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ 

จุดอ่อน กับ อุปสรรค 
- กำหนดแนวทางการพิจารณาการให้สินเช่ืออย่างมีคุณภาพ  
- ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานของสาขาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขันกับ

ธนาคารอื่น ๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการของธนาคาร C สาขา 3 ขาดทุน เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการกันสำรองหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้ดอกเบี้ยรับของสาขาที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก  จากวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาด้วยผังก้างปลาพบว่ามีสาเหตุดังนี้ 1. สาขามีหนี้ NPL เพิ่มมากขึ้นและหนี้ค้างชำระดอกเบี้ยเกิน 15 เดือนเป็นจำนวนมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มหนี้ค้างชำระเกินกว่า 1 เดือนจะมีการกันเงินเพื่อการสำรองหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้คงค้างตามบัญชี 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สงสัยจะสูญจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมของสาขาเพิ่มสูงขึ้น 2. รายได้
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โดยเฉพาะกลุ่มหนี้ค้างชำระเกินกว่า 1 เดือนจะมีการกันเงินเพื่อการสำรองหนี้ในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้คงค้างตามบัญชี 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สงสัยจะสูญจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมของสาขาเพิ่มสูงขึ้น 2. รายได้

ของสาขาจากรายได้ดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้หลักลดลงเป็นอย่างมาก โดยในเดือนมิถุนายน 2564 สาขามีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้
สินเช่ือเพียง 576,000 บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้ดอกเบี้ย 78 ล้านบาท โดยปัญหาในส่วนนี้เกิดจากโรคระบาด
จากไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะลูกค้าเกษตรกรของสาขาที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำ
สวนยางพารา เมื่อมีนโยบายการล็อคดาวน์เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าไม่สามารถขายผลผลิตได้ เมื่อขาดรายได้รวมถึงยังมีภาระค่าใช้จา่ย
ในครัวเรือนจึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้  3. การติดตามหนี้ของพนักงานที่ไม่ทั่วถึงเนื่องจากปริมาณลูกค้าเงินกู้
จำนวนมากที่มี รวมถึงปริมาณงานตามนโยบายธนาคารและงานตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้งานหลัก
ของสาขาไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ตามแผนท่ีได้วางไว้ รวมถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัก
ชำระหนี้แล้วไม่ชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารทำให้ธนาคารขาดรายได้จากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสาขา 

แนวทางในการแก้ไข  
จากการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix สามารถนำเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กล

ยุทธ์เชิงรุกคือจุดแข็งและโอกาส โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในพื้นที่เพ่ือเชิญชวนทายาทเกษตรกรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มา
ใช้บริการหรือช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อกับลูกค้าในกรณีที่ติดตามตัวได้ยาก รวมถึงการเป็นธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคง
และมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยกระตุน้ให้ลูกค้าใหม่อยากมาใช้บริการมากขึ้น และการใช้กลยุทธ์เชิงรับในการแก้ไขจุดอ่อน
และเลี่ยงอุปสรรคได้แก่การให้สินเช่ืออย่างมีคุณภาพและการบริหารจัดการหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบร่วมกัน กล่าวคือจัดให้มีการ
กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินเชื่อให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด และซักซ้อมพนักงานให้ถือ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระในอนาคต รวมถึงการควบคุมหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติไม่ให้
กลายเป็นหนี้ค้างชำระด้วยการกำหนดเกณฑ์การรับชำระหนี้ถึงกำหนดตามไตรมาส  และติดตามหนี้ให้ได้รับการชำระให้ได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อลดจำนวนหนี้ค้างที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และติดตามหนี้ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน ให้ได้รับการชำระและ
กลับมามีสถานะหนี้ปกติโดยเร็ว เพราะหากเกิดหนี้ค้างชำระเกิน 1 เดือน จะทำให้เกณฑ์การสำรองหนี้ของสัญญาที่ค้างชำระนั้น
เปลี่ยนไปจาก 1% เป็นสำรองหนี้ 100% ทันทีซี่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนเพิ่มมากขึ้น แต่หากสาขาสามารถบริหารจัดการหนี้ให้เป็น
ปกติได้ตามกำหนดจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงซึ่งทำให้ผลประกอบการของสาขามีแนวโนม้
ที่ดีขึ้น คือลดการขาดทุนและเพิ่มโอกาสในการมีกำไรมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณทุนการศึกษาจากธนาคาร C ประจำปีบัญชี 2563 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ขอขอบคุณ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนพนักงานในสังกัดธนาคาร C สาขา 3 ขอขอบคุณ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ JN Family ที่ได้
ให้ความช่วยเหลือในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 
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แนวทางการแก้ปัญหาการยกเลิกบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง 

 
ศุณิษา คณะสุวรรณ์1  อริสรา เสยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการยกเลิกบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงนิฝาก
และบัญชีเงินกู ้ จำนวน 388 ราย กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล คือผู ้บริหารประจำสาขา จำนวน 3 ราย เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ศึกษาได้นำทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีพฤติกร รมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื ่อสร้างเป็น
แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 54.90 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุตัวเฉลี่ย 20 -30 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารถึงร้อยละ 57.22 ซึ่งมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการ
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัญหาที่ควรนำมาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ คือด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านกระบวนการ โดยผู้ศึกษาได้สร้างแนวทางการ
แก้ไขไว้ 2 แนวทาง คือ 1) การนำเสนอแผนการขายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มยอดใช้บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ลด
อัตราการยกเลิกใช้บริการบัตร และเพิ่มจำนวนรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร 2) เจาะกลุ่มลูกค้าบริเวณใกล้เคียงสาขา เพื่อสร้าง
โอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการใช้บริการ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้ใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้น 
และการเพิ่มขึ้นของปริมาณลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งด้านการเงินและด้านสินเช่ือ  

 
คำสำคัญ :  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ความพึงพอใจ  
_________________________ 
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Abstract 

This independent study aims to find solutions for card cancellation and ATM fee arrears of the Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Ladkrabang Branch. The samples used in the study were a Group 
of 388 customers with deposit and loan accounts. The tools used in the study were questionnaires and 
executive interviews. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The researcher applied 
the theory of marketing mix for service businesses. satisfaction theory and consumer behavior theory were 
analyzed to create a questionnaire. The results of the study found that 54.90% of the respondents were female, 
average age 20-30 years, occupation of private company employees. and using the Bank's electronic card service 
at 57.22%, with the highest level of satisfaction with the overall service marketing mix, with an average of 4.57. 
Consider improvements to improve service efficiency in the distribution channel and process. The study authors 
have created 2 remedial approaches: 1) Propose an appropriate sales plan. to increase the amount of service 
used by the bank's products and increase the amount of the bank's fee income 2) Target customers nearby 
branches to create opportunities to increase customer base and create incentives for using the service The 
expected results are Service users will be more satisfied. and an increase in the number of customers using 
both financial and credit services.  

 
Keywords : Electronic Cards, Service Marketing Mix, Satisfaction 
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บทนำ 
 ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินได้ร่วมกันผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากรูปแบบบัตรชนิดแถบแม่เหล็กให้เป็นบัตรแบบชิปการ์ด เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากชนิดแถบแม่เหล็กเป็นชนิดชิปการ์ดแล้วบัตรเริ่มทยอยหมดอายุการใช้งาน 
หลังจากเกินกำหนดวันครบอายุที่ระบุบนหน้าบัตรแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการบัตรได้ในทุกกรณี ลูกค้าจำเป็นจะต้องมา
ดำเนินการขอเปลี่ยนบัตรใบใหม่ทดแทนจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ธนาคารประเทศไทย, 2562) จากการสุ่มตรวจรายงาน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานของสาขาลาดกระบังพบว่า มีบัตรจำนวนมากค้างค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบรอบ 
1 ปีระบบจะเริ่มหักค่าธรรมเนียมในบัญชีทันทีลูกค้าจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อถึงรอบหักค่าธรรมเนียมรายปี แล้ว
พบว่าลูกค้าหลายรายมีจำนวนเงินในบัญชีไม่เพียงพอให้หักค่าธรรมเนียมระบบจึงไม่หักค่าธรรมเนียมทั้งจำนวน กรณีการให้บริการ
บัตรอิเล็กทรอกนิกส์ของ ธ.ก.ส. นั้นลูกค้าจะต้องมาทำรายการหักค่าธรรมเนียมรายปีโดยการกดยืนยันหักเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่
ตู้เอทีเอ็มของ ธ.ก.ส. เท่านั้น หากเข้ากรณีที่บัตรหมดอายุการใช้งานแล้วนั้นหากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการต่อจะต้องดำเนินการขอ
ออกบัตรใบใหม่และมีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าในราคาเต็มจำนวน ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีลูกค้าเป็นจำนวนมากขอยกเลิกการ
ใช้บริการ เนื่องจากมีความยุ่งยากในการหักค่าธรรมเนียมรายปี อีกทั้งในปัจจุบันมีตัวเลือกในการใช้บริการด้านอื่นแทนการใชบ้ตัร 
เช่นระบบ Mobile Banking ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาหาแนวทางการปัญหาจากการยกเลิกการใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์และการค้างค่าธรรมเนียมของบัตรเอทีเอ็ม เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของสาขาที่
มีแนวโน้มจะลดลง และสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต 

ตารางที่ 1 จำนวนรายการบัตรที่ได้รับการอนุมัติ และจำนวนบัตรที่ทำรายการยกเลิกในปี 2563 – 2564 
(ข้อมูล ณ  30 มิถุนายน 2564) 

ประเภทบัตร 

ปี 2563 ปี 2564 

จำนวนบัตรที่
อนุมัติในปี 

จำนวนบัตรที่
ยกเลิก 

จำนวนบัตรที่
ค้าง

ค่าธรรมเนียม
รายปี* 

จำนวนบัตรที่
อนุมัติในปี 

จำนวนบัตรที่
ยกเลิก 

จำนวนบัตรที่
ค้าง

ค่าธรรมเนียม
รายปี* 

ATM 
CHIP 

บัตรธรรมดา 6,136 1,218 1,068 410 204 927 
บัตรทอง 461 128 137 23 16 121 

DEBIT 
A-Gen 328 - - 262 12 - 

A-Green 137 - - 5 8 42 
A-Smart 28 - - 3 6 10 

รวมจำนวนบัตร 7,090 1,346 1,205 703 246 1,100 
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วิธีการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินกู้กับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง จำนวน 12,401 ราย โดยคัดเลือกเฉพาะลูกค้าท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปี
ขึ้นไป ได้จำนวน 388 ราย จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane และสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารประจำ
สาขาลาดกระบัง จำนวน 3 ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ทฤษฎีพฤติกรรมการใช้
บริการ และทฤษฎีความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมไปถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แบบสอบถามในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของ
ลูกค้า 3) ความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง และ 4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการติดตั้ง
สัญญาลักษณ์สำหรับสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาลาดกระบัง ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้มาใช้บริการนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสถิติที่เลือกใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจโดยกำหนดค่าคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับตามลำดับ (Likert 
Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาทำการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อจัดทำ TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานด้านบัตรเอทีเอ็มของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการที่ ธนาคาร 
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง  20 -30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเงินฝากและมีการใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร การใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นบัตรประเภทบัตรเอทีเอ็มธรรมดา ความถี่ในการทำธุรกรรมอยูท่ี่
นาน ๆ ครั้ง และมีการใช้บริการตู้ให้บริการต่างธนาคารมากกว่าตู้ให้บริการของ ธ.ก.ส. เอง เนื่องมาจากตู้ให้บริการของ ธ.ก.ส. มี
จำนวนที่น้อยมากและอยู่ไกลจากสถานที่พักหรือสถานที่ทำงาน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการตู้ของ ธ.ก.ส. และจากผลจาก
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการให้บรกิารระบบ Mobile Banking พบว่าลูกค้าผู้ใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ เมื่อเปิดใช้บริการ Mobile Banking แล้วมีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่
มีความจำเป็นต้องใช้บริการบัตรอีก อีกทั้งระบบ Mobile Banking ไม่มีค่าธรรมเนียมการจากการใช้บริการและยังสามารถทำ
ธุรกรรมได้ครอบคลุมมากกว่า 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการบริการที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง ดังแสดงได้ตามตารางที่ 2  
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วิธีการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝาก และบัญชีเงินกู้กับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง จำนวน 12,401 ราย โดยคัดเลือกเฉพาะลูกค้าท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปี
ขึ้นไป ได้จำนวน 388 ราย จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane และสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารประจำ
สาขาลาดกระบัง จำนวน 3 ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ทฤษฎีพฤติกรรมการใช้
บริการ และทฤษฎีความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมไปถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แบบสอบถามในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการของ
ลูกค้า 3) ความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง และ 4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการติดตั้ง
สัญญาลักษณ์สำหรับสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาลาดกระบัง ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้มาใช้บริการนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
โดยสถิติที่เลือกใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจโดยกำหนดค่าคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับตามลำดับ (Likert 
Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาทำการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อจัดทำ TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานด้านบัตรเอทีเอ็มของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการที่ ธนาคาร 
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง  20 -30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทเงินฝากและมีการใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร การใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นบัตรประเภทบัตรเอทีเอ็มธรรมดา ความถี่ในการทำธุรกรรมอยูท่ี่
นาน ๆ ครั้ง และมีการใช้บริการตู้ให้บริการต่างธนาคารมากกว่าตู้ให้บริการของ ธ.ก.ส. เอง เนื่องมาจากตู้ให้บริการของ ธ.ก.ส. มี
จำนวนที่น้อยมากและอยู่ไกลจากสถานที่พักหรือสถานที่ทำงาน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการตู้ของ ธ.ก.ส. และจากผลจาก
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการให้บรกิารระบบ Mobile Banking พบว่าลูกค้าผู้ใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ เมื่อเปิดใช้บริการ Mobile Banking แล้วมีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่
มีความจำเป็นต้องใช้บริการบัตรอีก อีกทั้งระบบ Mobile Banking ไม่มีค่าธรรมเนียมการจากการใช้บริการและยังสามารถทำ
ธุรกรรมได้ครอบคลุมมากกว่า 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการบริการที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง ดังแสดงได้ตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการ �̅�𝑥 S.D. ระดับความคิดเห็น ลำดับที ่

ด้านราคา 4.59 0.23 มากที่สุด 5 
ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.59 0.23 มากที่สุด 4 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.12 0.29 มาก 7 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.62 0.22 มากที่สุด 3 
ด้านบุคคล 4.68 0.20 มากที่สุด 2 
การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.79 0.16 มากที่สุด 1 
ด้านกระบวนการ 4.41 0.24 มาก 6 

รวม 4.57 0.22 มากที่สุด  
 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ของธนาคาร ธ.ก.ส. ในด้านต่าง ๆ แต่ทั้งนี้การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการยกเลิกการใช้บริการและการค้างค่าธรรมเนียมรายปีต้อง
มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของสาขาควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของธนาคารฯ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตร 
อิเล็กทรอนิกส์และบัตรเอทีเอ็มที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ซึ่งจากผลของการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของภิณญาพัชญ์ ชิ้นไพบูลย์ (2562) ที่ศึกษาแนว
ทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินสาขาอเวนิว รัชโยธิน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออม
สิน เนื่องมีขั้นตอนและเอกสารในการสมัครใช้บริการที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน ประกอบกับต้องมีการลงลายมือชื่อในเอกสารค่อนขา้ง
เยอะ ลูกค้าผู้ใช้บริการจึงเลือกที่จะไม่สมัครใช้บริการเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยธิดา มลอุ่น 
(2562) ที่ศึกษาปัญหายอดการใช้บัตร VISA Debit ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหา
แนวทางเพิ่มยอดและกระตุ้นการเปิดใช้บริการของลูกค้าบัตร VISA Debit ที่มีการเปิดใช้บริการบัตรไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามี
ผู้ใช้บริการที่ตู้ ATM/CDM เพียงร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้บริการเพียงสัปดาห์ละ 1 -5 ครั้งหรือ นาน ๆ ที 
เนื่องจากมีการเสียค่าธรรมเนียมรายปี ทั้งนี้ยังพบว่ามีลูกค้าใช้บริการ Application MyMo มีอัตราที่น้อยมาก สาเหตุจากมีขั้นตอน
ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาด โดยเน้นการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ และจัดทำรายการ
ส่งเสริมการขายไปที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์บัตรและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับ ทั้งนี้ยังพบว่าการเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิศา 
แก้วสุนทร (2562) ที่ได้ศึกษาปัญหาสมาชิกร้านค้ารับบัตรยกเลิกการใช้งานเครื่องรับรายการบัตรอิ เล็กทรอนิกส์ (EDC) ของ
ธนาคารออมสิน ซึ่งได้ใช้กลยุทธิ์เชิงรุกโดยวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้ร้านค้าสมาชิกเห็น
ประโยชน์ของการใช้งาน การส่งเสริมการขายโดยพนักงานขายท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าสมาชิกแจ้งประโยชน์จากการใช้งาน 
รวมไปถึงชี้แจงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ร้านค้าจะสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้น เพื่อจูงใจให้ร้านค้าลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการ
เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารประจำสาขา  เพื่อนำมาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา โดยการทำ SWOT Analysis และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทำ TOWS Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาการยกเลิกใช้บริการบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม และเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้า
ในผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าท่ีของธนาคารในระยาว  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

S1 บัตรบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้ระบบชิปการ์ดทุกประเภท 
S2 อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น และไม่มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

W1 ประเภทของบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายมากเกินไป บางครั้งอาจไม่ตรงตามต้องการของผู้ใช้ 
W2 ระบบการหักค่าธรรมเนียมรายปีที่สร้างความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
W3 ช่องทางให้บริการธนาคาร เช่นตู้ ATM/CDM มีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
W4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการยังไม่เพียงพอ 

โอกาส 
(Opportunities) 

O1 เป็นธนาคารของรัฐที่รองรับมาตรการการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ  
O2 มีการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารควบคู่กันไปอย่างเช่น Mobile Banking และ Line Connect 
ของการทำธุรกรรมประเภทอื่นในอนาคต 

อุปสรรค  
(Threats) 

T1 ผลกระทบจากการระบาดไวรัส COVID-19 เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน เช่น
ลดการใช้เงินสด และเปลี่ยนมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น 
T2 คู่แข่งขันมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่า 
T3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าต้องอยู่ภายใต้ Market Conduct คือ ให้บริการอย่าง
รับผิดชอบและเป็นธรรม และผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิได้รับความคุ้มครอง  

 
ผู้ศึกษาได้นำเสนอกลยุทธ์ไว้ 2 แนวทาง ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุดได้ดังนี้  
1) กลยุทธ์เชิงแก้ไข การนำเสนอแผนการขายที่เหมาะสม เป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารและ

ลดอัตราการยกเลิกใช้บริการ จากการแนะนำ ให้ความรู้และสื่อสารทำความเข้าใจ รวมไปถึงเสนอแผนการขายผลิตภัณฑ์บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจัดทำเป็นโครงการที่มีการจัดแบ่งกลุ่มประเภทของลูกค้า เช่น ลูกค้าเงินฝาก 
และลูกค้าเงินกู้ สำรวจพฤติกรรมการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กลุ่มทดลองประมาณ 20 คน สัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบ
สำรวจและประเมินพฤติกรรมและลักษณะของประเภทการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน เช่น กลุ่มลูกค้าเงินฝากและกลุ่มลูกค้าเงินกู้มีพฤติกรรมการใช้บัตรฯ อย่างไร ความถี่ในการใช้ 
ที่ทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการใช้ที่แตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นนำผลการที่ได้จากการประเมินมาออกแบบเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท โดยเป็นการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับบริการของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประเด็นปัญหาในความไม่สะดวกในด้านต่าง ๆ โดยผลที่คาดว่าจะ



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1861

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารประจำสาขา  เพื่อนำมาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา โดยการทำ SWOT Analysis และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทำ TOWS Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาการยกเลิกใช้บริการบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม และเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้า
ในผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าท่ีของธนาคารในระยาว  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

S1 บัตรบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้ระบบชิปการ์ดทุกประเภท 
S2 อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น และไม่มีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

W1 ประเภทของบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายมากเกินไป บางครั้งอาจไม่ตรงตามต้องการของผู้ใช้ 
W2 ระบบการหักค่าธรรมเนียมรายปีที่สร้างความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
W3 ช่องทางให้บริการธนาคาร เช่นตู้ ATM/CDM มีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
W4 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการยังไม่เพียงพอ 

โอกาส 
(Opportunities) 

O1 เป็นธนาคารของรัฐที่รองรับมาตรการการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ  
O2 มีการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารควบคู่กันไปอย่างเช่น Mobile Banking และ Line Connect 
ของการทำธุรกรรมประเภทอื่นในอนาคต 

อุปสรรค  
(Threats) 

T1 ผลกระทบจากการระบาดไวรัส COVID-19 เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน เช่น
ลดการใช้เงินสด และเปลี่ยนมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น 
T2 คู่แข่งขันมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่า 
T3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าต้องอยู่ภายใต้ Market Conduct คือ ให้บริการอย่าง
รับผิดชอบและเป็นธรรม และผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิได้รับความคุ้มครอง  

 
ผู้ศึกษาได้นำเสนอกลยุทธ์ไว้ 2 แนวทาง ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุดได้ดังนี้  
1) กลยุทธ์เชิงแก้ไข การนำเสนอแผนการขายที่เหมาะสม เป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารและ

ลดอัตราการยกเลิกใช้บริการ จากการแนะนำ ให้ความรู้และสื่อสารทำความเข้าใจ รวมไปถึงเสนอแผนการขายผลิตภัณฑ์บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจัดทำเป็นโครงการที่มีการจัดแบ่งกลุ่มประเภทของลูกค้า เช่น ลูกค้าเงินฝาก 
และลูกค้าเงินกู้ สำรวจพฤติกรรมการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กลุ่มทดลองประมาณ 20 คน สัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบ
สำรวจและประเมินพฤติกรรมและลักษณะของประเภทการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน เช่น กลุ่มลูกค้าเงินฝากและกลุ่มลูกค้าเงินกู้มีพฤติกรรมการใช้บัตรฯ อย่างไร ความถี่ในการใช้ 
ที่ทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการใช้ที่แตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นนำผลการที่ได้จากการประเมินมาออกแบบเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท โดยเป็นการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับบริการของบัตรอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นประเด็นปัญหาในความไม่สะดวกในด้านต่าง ๆ โดยผลที่คาดว่าจะ

ได้รับคือลูกค้าผู้ใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจมากข้ึน จากการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความตอ้งการของลูกค้า และธนาคาร
ลดการสูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารจากการยกเลิกใช้บริการและการค้างค่าธรรมเนียมรายปี อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสใน
การเพิ่มกลุ่มลูกค้าท่ีจงรักภักดีต่อธนาคารในระยาว 

2) กลยุทธ์เชิงรุก เจาะกลุ่มลูกค้าบริเวณใกล้เคียงสาขา เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุมทุกกลุ่มมากข้ึน และสร้างแรงจูงใจในการใช้บริการจากการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
โดยจัดทำเป็นโครงการที่เจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบริษัท หรือแหล่งชุมชน หอพักบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตั้งสาขา ออกประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารเชิงรุก โดยใช้รถโมบายพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร และมีทีมงานเดินประชาสัมพันธ์หากลุ่มลกูค้าใหม่ พร้อมท้ังนำเสนอขาย เพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การเพิ่มขึ้นของลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งด้านการเงินและสินเช่ือ 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการประชาสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้บริการกับ
ธนาคารทั้งปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต  

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท์ อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนำ ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหาในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ  และ
ขอขอบคุณผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาลาดกระบัง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลาดกระบัง และหัวหน้าการเงินประจำสาขาลาดกระบัง ตลอดจน
เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่และ พี่ ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 
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การเพิ่มยอดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
สมเกียรติ คนเรียน¹ และอารดา มหามิตร² 

 
บทคัดย่อ 

      การศึกษาการเพิ่มยอดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ธอส.รุ่นเกลด็ดาว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการเพิ่มยอดสลากออมทรัพย์ ผู้ค้นคว้าได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่มีบัญชีออมทรัพย์จำนวน 300 คนและเจ้าหน้าท่ีของธนาคารตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
จำนวน 5 คน วิธีที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพ
สมรส อาชีพรับจ้างทั่วไป วัตถุประสงค์การซื้อเพื่อการเสี่ยงโชค เพื่อเพิ่มรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพย์ซึ่งอยู ่ในระดับมากเรียงลำดับความสำคัญได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการตามลำดับ สาเหตุของปัญหาคือ 1) ลูกค้าไม่ทราบผลิตภัณฑ์สลากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) พนักงานขาด
ความรู้ความสามารถในการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ แนวทางในการแก้ปัญหา 1) การพัฒนาตู้ ATM / LRM สามารถซื้อขาย
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2) มีความหลากหลายด้านราคา 3) การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ 4) แนวทางเชิงรุกเจาะกลุ่มลูกค้าใน
ตัวเมือง กลุ่มหน่วยงานราชการ  5) แนวทางเชิงรับ พนักงานต้องบริการที่ดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ แนวทางที่เลือก 
แนวทางเชิงรุกเนื่องจากลูกค้าได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของธนาคารและรับรู้ถึงผลประโยชน์ของสลากออมทรัพย์ธอส. 

คำสำคัญ: สลากออมทรัพย์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ส่วนประสมการตลาด  
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สมเกียรติ คนเรียน¹ และอารดา มหามิตร² 
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Increased sales of Government Housing savings lotteries, “Kled Dao”  
  in the 3 Southern Provinces of Thailand. 

 
Somkiat Khonrian¹ and Arada Mahamit² 

 
Abstract 

A case study of aims to examine about sales volume of saving lottery of Government Housing Bank 
or “Kled Dao” which launched in the three southern provinces of Thailand. The study objectives included. 
study the solutions how to increase the sales volume of the saving lottery. The samples were selected from 
300 customers who have savings accounts of Government Housing Bank in Yala, Pattani and Narathiwat and 
5 bank officers with junior management level. The study contained with mixed methods as questionnaires 
and interview. The percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis. The findings 
indicated that the most customers are male, marital status as marriage, and occupation as general contractor 
employee. Their objectives for lottery buying were gambling and increasing income. The respondents’ 
opinions were on the factors of marketing mix that impacted to sales volume of the saving lottery, and 
relied on the level of high signification, for example, pricing, distribution channels, sales promoting, bank 
staff, physical appearance, and process. The cause of the problems were 1) the customers did not recognize 
for savings lottery of the bank 2) bank officers were lack of knowledge and abilities to sell the savings lottery. 
The solution guidelines will be 1) develop ATM/LRM for electronic trading 2) pricing range 3) create the 
promoting activity 4) utilize the proactive direction by expanding the new market as the urban customers 
and government agencies. 5) utilize the reactive direction by providing the excellent service level and 
professional consulting by the officers. The suitable direction was proactive direction which the customers 
will aware the products of the bank and the benefits of saving lottery of Government Housing Bank.  

Keywords: Saving Lottery, Government Housing Bank, Marketing Mix.    
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บทนำ 

           ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการให้กับคนไทยในทุก ๆ 
ด้าน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์และตรงกับความ ต้องการของลูกค้า ปัจจุบันการออมมี
หลากหลายวิธี การออมเงินในธนาคารก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่า มั่นคงและแน่นอน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและ
ขยายฐานลูกค้าธนาคาร โดยจัดให้มีการออมเงินในลักษณะพิเศษที่เรียกว่า สลากออมทรัพย์ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการออม
เงินที่ได้ทั้งดอกเบี้ยและเสี่ยงโชคไปพร้อม ๆ กัน ธนาคารได้ปรับปรุงเง่ือนไข เงินรางวัล ราคา และอายุของสลากออมทรัพย์ สลาก
ออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2562 เริ่มออกจำหน่ายรุ่นแรก รุ่นวิมานเมฆ รุ่นท่ีสองรุ่นพราว
พิมาน รุ่นที่สามรุ่นพิมานมาศ ปัจจุบันรุ่นที่สี่รุ ่นเกล็ดดาว สลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 
ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นบริการเพื่อเปิดโอกาสทางเลือกในการออมรูปแบบคล้ายเงินฝาก แต่สลากออมทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ทั้ง
ดอกเบี้ยและลุ้นรางวัลสลากทุกๆวันที่ 16 ของทุกเดือน ธนาคารมีนโยบายระดมเงินฝากซึ่งทางธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์สลาก
ออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน และหน่วยงานทั่วไป ทางธนาคารจำเป็นต้องหาสาเหตุเกี่ยวกับการเพิ่มยอด
จำหน่ายสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว เพื่อทราบสาเหตุที่ลูกค้าซื้อสลากออมทรัพย์ธอส.ลดลง เริ่มเก็บข้อมูลยอดจำหนา่ย
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564  

รายงานยอดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นเกล็ดดาว 

ฝ่าย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

รวมฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง                         202,038 56,269 84,989 22,314 23,091 69,220 2,174 

รวมฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1                       143,591 179,544 183,886 121,261 100,708 113,412 89,959 

รวมฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2                       124,404 190,715 230,873 189,710 132,228 129,232 80,693 

รวมฝ่ายภาคเหนือตอนบน                               17,769 31,465 35,123 65,545 27,131 27,472 18,142 

รวมฝ่ายภาคเหนือตอนล่าง                             13,883 17,303 15,625 8,857 15,334 13,816 9,714 

รวมฝ่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน                  17,514 25,223 27,157 12,333 17,559 12,252 14,500 

รวมฝ่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง                16,463 17,411 20,180 13,669 25,067 18,264 8,339 

รวมฝ่ายภาคตะวันออก                                 29,217 44,002 34,094 24,564 35,244 26,275 24,910 

รวมฝ่ายภาคกลางและภาคใต้ตอนบน                       51,028 47,341 51,986 79,202 35,111 39,804 30,292 

รวมฝ่ายภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนลา่ง                  64,778 42,589 46,568 47,136 29,421 45,197 23,360 

รวมยอดขายสลากทั้งหมด                               680,685 651,862 730,481 584,591 440,894 494,944 302,083 
 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการเพิ่มยอดสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แนวคิดทฤษฎีผังก้างปลาหรือแผนผังเหตุและผล (Fishbone Diagram)  

เป็นแผนผังที่แสดงความพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุทั ้งหมดของปัญหา ที่มีลักษณะเหมือน ก้างปลา โดย
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนหัวและเป็นการระบุปัญหา และส่วนก้างปลาจะเป็นการระบุสาเหตุทั้งหมดของปัญหา ซึ่ง
สามารถกำหนดเป็นก้าง คือสาเหตุหลักของปัญหา และก้างย่อมเป็น สาเหตุของก้างรอง วัตถุประสงค์ของการใช้ แผนผัง
ก้างปลา 1) เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 2) เพื่อทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกระบวนการอื่น ๆ เมื่อมีการทำผังก้างปลา เรา
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ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564  

รายงานยอดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นเกล็ดดาว 

ฝ่าย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

รวมฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง                         202,038 56,269 84,989 22,314 23,091 69,220 2,174 

รวมฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1                       143,591 179,544 183,886 121,261 100,708 113,412 89,959 

รวมฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2                       124,404 190,715 230,873 189,710 132,228 129,232 80,693 

รวมฝ่ายภาคเหนือตอนบน                               17,769 31,465 35,123 65,545 27,131 27,472 18,142 

รวมฝ่ายภาคเหนือตอนล่าง                             13,883 17,303 15,625 8,857 15,334 13,816 9,714 

รวมฝ่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน                  17,514 25,223 27,157 12,333 17,559 12,252 14,500 

รวมฝ่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง                16,463 17,411 20,180 13,669 25,067 18,264 8,339 

รวมฝ่ายภาคตะวันออก                                 29,217 44,002 34,094 24,564 35,244 26,275 24,910 

รวมฝ่ายภาคกลางและภาคใต้ตอนบน                       51,028 47,341 51,986 79,202 35,111 39,804 30,292 

รวมฝ่ายภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนลา่ง                  64,778 42,589 46,568 47,136 29,421 45,197 23,360 

รวมยอดขายสลากทั้งหมด                               680,685 651,862 730,481 584,591 440,894 494,944 302,083 
 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการเพิ่มยอดสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นเกล็ดดาว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แนวคิดทฤษฎีผังก้างปลาหรือแผนผังเหตุและผล (Fishbone Diagram)  

เป็นแผนผังที่แสดงความพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุทั ้งหมดของปัญหา ที่มีลักษณะเหมือน ก้างปลา โดย
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนหัวและเป็นการระบุปัญหา และส่วนก้างปลาจะเป็นการระบุสาเหตุทั้งหมดของปัญหา ซึ่ง
สามารถกำหนดเป็นก้าง คือสาเหตุหลักของปัญหา และก้างย่อมเป็น สาเหตุของก้างรอง วัตถุประสงค์ของการใช้ แผนผัง
ก้างปลา 1) เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 2) เพื่อทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกระบวนการอื่น ๆ เมื่อมีการทำผังก้างปลา เรา

สามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น 3) เพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมความคิด โดยการกระตุ้นให้ทีมค้นหา
แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ 

 
 
 
 
     ราคาไม่หลากหลาย                         ขั้นตอนการซื้อต้อง 

               จำนวนเงินรางวัลน้อย                        ซื้อที่สาขาอย่างเดียว 
 

      มีการออกประชาสัมธ์ผ่านบูธ                          
      และออกงานต่างๆน้อย                    ไม่สามารถนำมาค้ำประกันได้ 
 

 

 

วิธีการวิจัย 

          การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นงานวิจัยเผสมผสาน ชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งทําการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีศึกษาธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        1. งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถามกลุ่มลูกคา้นามบุคคล
ธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 300 คน 

     2. วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับบุคลากรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ
ผู้จัดการประจำสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาเบตง หัวหน้าบริหารจัดการสาขาปัตตานี และ
หัวหน้าบริหารจัดการสาขานราธิวาส จำนวน 5 คน         

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายทางประชากรกลุ่ม ตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยศึกษาและนำเสนอใน รูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสว่นบุคคลพฤติกรรมการออมกับการตัดสินใจซื้อสลากออมทรพัย์ 
โดยทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ T-test และทดสอบโดยใช้วิธีทางสถิติ  F-test การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อนำไปใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ส่วน
ประสมทาง การตลาดบริการ (7P’s) กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. 
 

การตัดสินใจ
เลือกซื้อ 

สลากออม
ทรัพย์ ธอส.  

 

ด้านกระบวนการ ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
          การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งทําการเก็บข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถามลูกค้าที่ใช้
บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 คน  

       งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับบุคลากรที่ ภายในธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์คือผู้จัดการประจำสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาเบตง หัวหน้าบริหารจัดการ
สาขาปัตตานี และหัวหน้าบริหารจัดการสาขานราธิวาส จำนวน 5 คน         
          1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศ ชายจำนวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54 อายุระหว่าง 31-40 ปีจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 สถานภาพสมรส จำนวน 173 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.7 ประกอบอาชีพรับจ้าง/งานอิสระ จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7  
          2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออมพบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากเพื่อการเสี่ยงโชค จำนวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.7 ความถี่ในการซื้อสลากของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะซื้อตามความสะดวก จำนวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 55 ข้อมูล ช่องทางของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักสลากออมทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก รู้จักสลาก
ออมทรัพย์กับพนักงานธนาคาร จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระดับความสนใจการซื้อสลากออมทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1.เพศ   2.อาย ุ

3.การศกึษา 4.สถานภาพ 

5.อาชีพ  6.รายได ้
การตัดสินใจเลือกซื้อ 

สลากออมทรัพย์ธอส.  

 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์    2. ราคา  

3. การจัดจําหน่าย  4. ส่งเสริมการตลาด  

5. บุคคลให้บริการ  6. ลักษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการให้บริการ  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
          การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งทําการเก็บข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถามลูกค้าที่ใช้
บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 คน  

       งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับบุคลากรที่ ภายในธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์คือผู้จัดการประจำสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาเบตง หัวหน้าบริหารจัดการ
สาขาปัตตานี และหัวหน้าบริหารจัดการสาขานราธิวาส จำนวน 5 คน         
          1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศ ชายจำนวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54 อายุระหว่าง 31-40 ปีจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.7 สถานภาพสมรส จำนวน 173 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.7 ประกอบอาชีพรับจ้าง/งานอิสระ จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7  
          2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออมพบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากเพื่อการเสี่ยงโชค จำนวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.7 ความถี่ในการซื้อสลากของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะซื้อตามความสะดวก จำนวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 55 ข้อมูล ช่องทางของผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักสลากออมทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก รู้จักสลาก
ออมทรัพย์กับพนักงานธนาคาร จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระดับความสนใจการซื้อสลากออมทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์

1.เพศ   2.อาย ุ

3.การศกึษา 4.สถานภาพ 

5.อาชีพ  6.รายได ้
การตัดสินใจเลือกซื้อ 

สลากออมทรัพย์ธอส.  

 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์    2. ราคา  

3. การจัดจําหน่าย  4. ส่งเสริมการตลาด  

5. บุคคลให้บริการ  6. ลักษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการให้บริการ  

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ท่านจะแนะนำการซื้อสลากต่อบุคคลอื่น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53 การซื้อสลากออมทรัพย์เป็นการเพิ่มรายได้  
          3. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) ที่มีผลต่อการเพิ่มยอด
จำหน่ายสลากออมทรัพย์ธอส. พบว่า  

          ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องรูปแบบความสวยงามของสลากออมทรัพย์ จำนวนอายุของสลากออม
ทรัพย์ มีความสวยงามดึงดูดน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 3.72 ค่อนข้างเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

          ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องราคาสลากออมทรัพย์ต่อหน่วยไม่สูงเกินไป มีความเหมาะสมการหัก
ค่าธรรมเนียมกรณถีอนสลากก่อนกำหนด ดอกเบี้ยที่ได้รับ และจำนวนเงินรางวัลของสลากออมทรัพย์ ค่าเฉลี่ย 3.72 ค่อนข้างเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก 

          ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื ่องสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ได้ที ่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกสาขา สามารถรับสลากออมทรัพย์ได้ทันที และถูกรางวัลสามารถโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 
ค่อนข้างเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก   

         ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องการโฆษณาสลากออมทรัพย์ธอส.ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของธนาคาร แผ่นพับของธนาคาร การออกบูธของธนาคาร และการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ ค่าเฉลี่ยรวม 
4.32 เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านบุคคลากร ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องพนักงานของธนาคารมีความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านผลิตภัณฑ์ สามารถ
ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนพนักงานสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสลากออมสินได้เป็นอย่างดี มีความน่าเช่ือถือค่าเฉลี่ย 4.38 ระดับมากที่สุด  

          ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องสถานที่ตั้งของธนาคาร การเดินทางได้สะดวก มีทีนั่งสำหรับ
รอรับบริการอย่างเพียงพอ และบรรยากาศของสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.43 เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
          ด้านกระบวนการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยเรื่องขั้นตอนในการซื้อ การขาย การออกรางวัลของสลากมีความสะดวก
รวดเร็ว มีความโปร่งใสในการออกสลาก และมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีในการจำหน่ายสลาก การออกรางวัล ค่าเฉลี่ย 4.34 เห็น
ด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
          จากผลการศึกษาสมมติฐานระหว่างปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. ทั้ง 7 คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาพบว่า
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชนาภัทร ปั้นสน (2555) ใช้ตัวแปรอิสระ และตัวแปล
ตาม พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อมากท่ีสดุ คือ ด้านความน่าเชื่อถือในการออกสลาก ลำดับต่อมาคือ ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน 
ไม่มีความเสี่ยง หาซื้อได้ง่ายราคามีความเหมาะสม และการใหผ้ลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. พบว่าไม่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ธอส.  

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

162  
138 

54 
46 

รวม 300 100 
อาย ุ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี                                                                                                                          
21 – 30 ป ี
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 – 60 ป ี
มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 

1 
61 
117 
73 
36 
12 

0.3 
20.3 
39.0 
24.3 
12.0 
4.0 

รวม 300 100 
สถานภาพสมรส จำนวน(คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู ่

106 
173 
21 

35.3 
57.7 
7.0 

รวม 300 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน(คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

129 
167 
4 

43.0 
55.7 
1.3 

รวม 300 100 
อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/งานอิสระ 
ธุรกิจส่วนตัว 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
อื่นๆ 

31 
65 
102 
76 
24 
2 

10.3 
21.7 
34.0 
25.30 
8.0 
0.7 

รวม 300 100 
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จำนวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 

51 
113 

17 
37.7 
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57.7 
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ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน(คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

129 
167 
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43.0 
55.7 
1.3 

รวม 300 100 
อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/งานอิสระ 
ธุรกิจส่วนตัว 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
อื่นๆ 

31 
65 
102 
76 
24 
2 

10.3 
21.7 
34.0 
25.30 
8.0 
0.7 

รวม 300 100 
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จำนวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 

51 
113 

17 
37.7 

20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

98 
24 
14 

32.7 
8.0 
4.7 

รวม 300 100 
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
  จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับบุคลากรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 คน 
ได้แก่ ผู้จัดการประจำสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขายะลา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาปัตตานี หัวหน้าบริหารจัดการสาขา
นราธิวาส และหัวหน้าบริหารจัดการสาขาเบตง ได้ข้อสรุป 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีสลากออมทรัพย์ธอส. มีจำหน่ายเพียงรูปแบบ
เดียว ทำให้ลูกค้าไม่มีทางเลือกในการออมเงิน สลากออมทรัพย์ไม่สามารถนำไปค้ำประกันการกู้เงินได้ 2) ด้านราคา ความหลากหลาย
ด้านราคามีจำนวนจำกัด ดอกเบี้ยที่ได้รับและจำนวนเงินรางวัลของสลากออมทรัพย์ ซึ่งเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับประเภทเงินฝาก
ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ 3) ด้านช่องทาง การซื้อต้องซื้อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น การซื้อสลากออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลมี
ข้อจำกัดหลายด้านเช่น ไม่สามารถซื้อครั้งแรกได้ การขายไม่สามารถขายผ่านดิจิทัลได้ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ทางโทรทัศน์รางวัลน้อย ถูกรางวัลยาก ไม่ดึงดูดใจลูกค้า 5) ด้านบุคลากร พนักงานไม่สามารถให้ข้อมูลลูกค้า ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า อย่างเชี่ยวชาญ และบุคคลกรไม่เพียงพอต่อการให้บริการในสาขา 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ สถานที่จอด
รถไม่เอื้ออำนวยต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ 7) ด้านกระบวนการ ใช้เอกสารเยอะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน รอคิวในการทำธรุกรรมนาน  

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด x̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น ลำดับที ่

1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา  
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
5. ด้านบุคลากร  
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
7. ด้านกระบวนการให้บริการ  

3.7256  
3.7292  
4.1626  
4.3217  
4.3808 
4.4350 
4.3433 

0.52285  
0.53765  
0.29662 
0.36270 
0.51297  
0.37191 
0.38475 

มาก 
มาก  

มากทีสุด 
มากที่สุด  
มากที่สุด  
มากที่สุด 
มากที่สุด 

7 
6 
5 
4 
2 
1 
3 

รวม  4.16  0.43 มาก  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 

SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) 
 

S1 เป็นธนาคารของรัฐที่มีภาพลกัษณ์ ฐานะทางการเงินมั่นคง  
S2 มีสาขาควบคุมทุกจังหวัด 
S3 งบประมาณสนับสนุนการทำงานเพยีงพอ 
S4 ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ตอบสนองพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเสี่ยงโชค รางวัลสงู ไม่เสียภาษี 
S5 มีการให้บริการซ้ือสลากผ่าน Mobile Banking 

จุดอ่อน (Weaknesses) W1 ขาดอัตรากำลังพนักงาน ไม่สามารถทำงานเชิงรุกได้ 
W2 ขาดความมั่นใจซื้อสลากผ่าน Mobile Banking 
W3 สลากออมทรัพย์ไม่สามารถคำ้ประกันได้ 
W4 ผลตอบแทนรางวัลน้อย มีค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อน 3 เดือน 
O1 เป็นธนาคารที่รองรับนโยบายของรฐับาล 
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คำขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จได้ และขอขอบคุณ คณะ

อาจารย์บุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ เงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่คอยให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานตลอดมา จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2563) แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจประจำปี. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ชนาภัทร ปั้นสน. (2555). ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในสลากออมสิน ของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสิน สาขา    
          ประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541:35-36,337). ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  
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Abstract 
A Study on Agricultural Product Marketing Mix Factors and Customer Debt Repayment Ability , A Case 

Study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Sao Hai, aimed to study the factors affecting 
the agricultural product marketing mix of customers and factors within the bank that affect their debt 
repayment ability in order to find a solution to the problem of customers with low debt repayment ability. 
This study was a quantitative study. A questionnaire was used to collect data from 210 samples listed in 
the outstanding debt database. Based on the analysis, it was found that the reasons why customers have 
low debt repayment ability, partial interest payment, or no ability to repay both principal and interest as 
scheduled result from the determination of the marketing mix of agricultural products for customers, 
namely, Product (product is manufactured are non-durable product), Place or distribution channel (product 
is distributed to the middlemen), Price (customers can sell product at low price), Presentation (the seller is 
unable to negotiate with the buyer) are very important, Promotion (the promotion is public relations from 
government agencies), People (people in the household lacked connection to marketing and agricultural 
production), Process (documents required during the sales process) are moderately important, and affected 
the customer's debt repayment ability. In terms of internal factors, namely, debt collection and following 
up before the debt repayment is due every time, are very important. Information and adjusting the debt 
repayment schedule to be in accordance with the customer's income are moderately important and affect 
the customer's debt repayment ability. 
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บทนำ 
เกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินต่อครัวเรือนค่อนข้างสูง ปัญหาภัยแล้งและปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆในปัจจุบัน ทำให้

เป็นไปได้ที่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบและมีรายได้ลดลงกว่าปกติ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ลูกหนี้เกษตรกร โดยการชำระดอกเบี้ยบางส่วนและผัดผ่อนกำหนดชำระหนี้ออกไปไม่เกิดหนี้ NPL แต่ลูกค้าเงินกู้ส่วนใหญ่มี
กำหนดชำระหนี้รายปีตามที่มาแห่งรายได้ การชำระดอกเบี้ยบางส่วนและผัดผ่อนกำหนดชำระไปอีกปีเพื่อรอการผลิตรอบใหม่ 
ถึงแม้ว่าต้นเงินจะไม่ค้างชำระแต่ทำให้เกิดการค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า 15 เดือนขึ้น  ข้อมูลจากระบบรายงานประมาณการ
สัญญาเงินกู้ที่จะมีดอกเบี้ยไม่ชำระเกิน 15 เดือนภายในธนาคาร ทำให้ทราบว่าการค้างชำระดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น 
ธนาคารจะต้องสำรองหนี้เต็มจำนวนเงินต้น เป็นสาเหตุให้การดำเนินงานขาดทุน การดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆที่ผ่าน
มาของธนาคาร ยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ปัญหาเรื่องการ ตลาดเป็นของพ่อค้าแต่การ
ลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรไม่มีส่วนในการตัดสินใจกำหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็น
ธรรม ไม่แน่นอนตามอำนาจซื้อของพ่อค้าขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีรายได้สุทธิไม่มากนัก ดังนั้นผู้ศึกษาจึง
ต้องการหาสาเหตุทางด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดสินค้าเกษตรของลูกค้า ที่ส่งผลให้ลูกค้าเงินกู้ขายผลผลิตได้ไม่เพียงพอแก่
การส่งชำระหนี้และหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยแนะนำการวางแผนการตลาดให้แก่ลูกค้านำไปใช้ให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นทำการศึกษาแนวทางการติดตามหนี้จากทางธนาคารอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อการส่ง
ชำระหนี้ของลูกค้า เมื่อเกษตรกรสามารถเข้าใจถึงสาเหตุการทำการตลาดของตนเองอันเป็นเหตุให้ขายผลผลิตไม่ได้ราคาสูง 
รายได้ครัวเรือนต่ำ และนำแนวทางแก้ไขไปประยุกต์ใช้ส่วนบุคคลได้ พัฒนาการเกษตรให้อยู่ในรูปแบบการใช้ตลาดนำการผลิต 
จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้  ไม่ต้องถูกปรับดอกเบี้ยหรือลดช้ัน
ลูกค้า มีสถานะเป็นหนี้ปกติ ให้ผลการดำเนินงานธนาคารได้ตามเป้าหมายมีกำไรจากการดำเนินการ 

 
วิธีดำเนินการ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรลูกค้าท่ีมี
ความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ ข้อมูลจากระบบรายงานประมาณการสัญญาเงินกู้ที่จะมีดอกเบี้ยไม่ชำระเกิน 15 เดือนภายใน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 436 ราย กำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของ Taro Yamane ที่มีความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลือ่นในการสุม่ 5% ได้ทั้งหมด 210 ราย  เลือกตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด (Close-ended 
Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ใช้คำถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) จำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ ต้นทุนหรือราคา ช่องทางจัด
จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตร สภาพแวดล้อมที่จับต้องได้ กระบวนการให้บริการ ใช้
แบบสอบถามแบบ Rating Scale จำนวน 23 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวปัจจัยภายในธนาคารที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ ประกอบด้วยการติดตามทวงถามหนี้ การให้
ข้อมูลข่าวสารของพนักงาน ใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale จำนวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวความสามารถในการส่งชำระหนี้ของลูกค้า ประกอบด้วย ชำระได้เฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน 
ชำระไม่ได้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตามกำหนด ใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale จำนวน 6 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามทั้งหมด 210 ชุด นำไปวิเคราะข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื ้นฐานแสดงผลวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และค่าความถี ่ สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ สถิติ One way ANOVA 
(F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลทั่วไปของลูกค้าด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้า ปัจจัยภายในธนาคารที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.8 อาชีพเกษตรกรทำไร่ จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 116 
คน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 173 คน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป จำนวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด �̅�𝐗 S.D ระดับความ 

สำคัญ 
ลำดับที ่

ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

3.93 
3.76 
4.02 
2.82 
3.33 
3.46 
2.97 

0.34 
0.38 
0.35 
0.68 
0.45 
0.52 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

2 
3 
1 
7 
5 
4 
6 

รวม 3.47 0.28 มาก  
ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋= 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
ให้ความสำคัญด้านราคา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 4.02) ด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 3.93) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 3.76) ด้านกายภาพและการนำเสนอมีความสำคัญอยู่ในระดบั
มาก ( �̅�𝑋=3.46)  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับความสำคัญมากท่ีสุดคือ สินค้าท่ีผลิตเป็นสินค้าไม่คงทน (�̅�𝑋= 4.66) สินค้าเป็นวัตถุดิบ
ที่ต้องนำไปแปรรูป ( �̅�𝑋= 4.57) ปริมาณการผลิตและคุณภาพไม่สม่ำเสมอ( �̅�𝑋= 4.02)  

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ระดับความสำคัญมากที่สุดคือ ขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ ( �̅�𝑋= 
4.90) เลือกขายให้ตลาดที่อยู่ใกล้สุดไม่สะดวกในการขนส่งระยะไกล( �̅�𝑋= 4.68) ไม่มีการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอจำหน่าย 
( �̅�𝑋= 4.60) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามทั้งหมด 210 ชุด นำไปวิเคราะข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื ้นฐานแสดงผลวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และค่าความถี ่ สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ สถิติ One way ANOVA 
(F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลทั่วไปของลูกค้าด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้า ปัจจัยภายในธนาคารที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.8 อาชีพเกษตรกรทำไร่ จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 116 
คน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 173 คน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป จำนวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด �̅�𝐗 S.D ระดับความ 

สำคัญ 
ลำดับที ่

ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

3.93 
3.76 
4.02 
2.82 
3.33 
3.46 
2.97 

0.34 
0.38 
0.35 
0.68 
0.45 
0.52 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

2 
3 
1 
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รวม 3.47 0.28 มาก  
ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑋= 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
ให้ความสำคัญด้านราคา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 4.02) ด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 3.93) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 3.76) ด้านกายภาพและการนำเสนอมีความสำคัญอยู่ในระดบั
มาก ( �̅�𝑋=3.46)  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับความสำคัญมากท่ีสุดคือ สินค้าท่ีผลิตเป็นสินค้าไม่คงทน (�̅�𝑋= 4.66) สินค้าเป็นวัตถุดิบ
ที่ต้องนำไปแปรรูป ( �̅�𝑋= 4.57) ปริมาณการผลิตและคุณภาพไม่สม่ำเสมอ( �̅�𝑋= 4.02)  

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ระดับความสำคัญมากที่สุดคือ ขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ ( �̅�𝑋= 
4.90) เลือกขายให้ตลาดที่อยู่ใกล้สุดไม่สะดวกในการขนส่งระยะไกล( �̅�𝑋= 4.68) ไม่มีการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอจำหน่าย 
( �̅�𝑋= 4.60) 

ด้านราคา พบว่า ระดับความสำคัญมากที่สุดคือ มีการลด-เพิ่มราคาตามสภาวะตลาดโดยผู้ขายไม่สามารถกำหนด
ราคาขายได้ ( �̅�𝑋 = 4.72) ราคาไม่เหมาะสมต่อปริมาณซื้อ ( �̅�𝑋= 4.30) ราคาไม่เหมาะสมต่อคุณภาพสินค้า ( �̅�𝑋= 4.30)   

ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับความสำคัญปานกลางคือ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ ( �̅�𝑋= 3.34)  
ด้านบุคคล พบว่า ระดับความสำคัญมากที่สุดคือ บุคคลในครัวเรือนขาดการเชื่องโยงการตลาดและการผลิตสนิค้า

เกษตร ( �̅�𝑋= 4.56) จำนวนแรงงานมีไม่เพียงพอ ( �̅�𝑋= 3.31) 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ พบว่า ระดับความสำคัญมากท่ีสุดคือ ผู้ขายไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อได ้( �̅�𝑋= 

4.54) 
ด้านกระบวนการ พบว่า ระดับความสำคัญปานกลางคือ เอกสารที่จำเป็นระหว่างกระบวนการขาย(เช่นใบ

เคลื่อนย้ายสัตว์ ใบรับรองน้ำหนัก) ( �̅�𝑋= 3.33) กระบวนการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ ( �̅�𝑋 = 3.32) 
 

ปัจจัยภายในธนาคาร �̅�𝐗 S.D ระดับความ 
สำคัญ 

ลำดับที ่

1. ด้านการติดตามทวงถามหนี ้
2. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 

3.47 
3.23 

0.35 
0.46 

มากที่สุด 
ปานกลาง 

1 
2 

รวม 3.35 0.33 ปานกลาง  
ตารางที่ 2 ปัจจัยภายในธนาคาร 

ปัจจัยภายในธนาคาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสำคัญต่อปัจจัยภายในธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( �̅�𝑋 = 3.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสำคัญระดับมากที่สุดคือ 
ด้านการติดตามทวงถามหนี้ ( �̅�𝑋 = 3.47) รองลงมาความสำคัญระดับปานกลาง ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ( �̅�𝑋 = 3.23) 

ความสามารถในการส่งชำระหนี้ของลูกค้า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความสามารถในการชำระหนี้ โดย
สามารถชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑋= 4.00) ส่งชำระไม่ได้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดอยู่ในระดับมาก  
( �̅�𝑋= 3.96)  

สมมุติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ t Sig. 
1 ข้อมูลทั่วไปของลูกหนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครัวเรอืน 
ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 

   

เพศส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน 13.51 0.05 
  F Sig. 
อายุส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 71.07 0.00 
ระดับการศึกษาส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 60.83 0.00 
อาชีพส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ไม่แตกต่างกัน 2.18 0.09 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 127.08 0.00 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 7.63 0.00 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนส่งผลตอ่ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แตกต่างกัน 143.11 0.00 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

อภิปรายผลของการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน

เท่าๆกัน มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงรายได้ที่ต่ำกว่าทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลูกค้าที่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอและมีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจาก
สมาชิกในครอบครัวขนาดใหญ่ จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลทั่วไปลูกหนี้ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับทฤษฎีด้านประชากรณ์ศาสตร์ คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็น
ความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ      
ฤทัยรัตน์ ดวงช่ือ (2558)  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler and Armstrong (1996) ที่สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถทำงานร่วมกันทำให้เกิดผลในตลาดเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วสามารถนำมาชำระหนี้ได้
และเมื่อนำแต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาที่ควรนำมาปรับปรุง ได้แก่ 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีนวัตกรรมการยืดอายุสินค้า
เกษตรให้ยาวนานขึ้น เช่น การอบข้าวเปลือก ผัก ผลไม้มีระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ หรือนำไปแปรรูปแล้วจำหน่าย 2.) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคใช้ช่องทางการจำหน่ายตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ 
จัดเก็บสินค้าในคลังเพื่อรอการจำหน่ายเมื่อได้ราคาตามที่ต้องการ และส่งเสริมการขายในตลาดระดับกลางและระดับสูง 3.) 
ด้านราคา ต้องป้องกันปัญหาการกดราคาโดยอาจจะใช้รูปแบบการขายแบบประกันราคา หรือจำนำสินค้าเกษตร การขายโดย
กลุ่ม 4.) ด้านการส่งเสริมการตลาด รัฐควรมีบทบาทผลักดันสินค้าเกษตรให้ส่งออกได้มากท่ีสุด  5.) ด้านบุคคลควรสร้างบุคคล
ในครัวเรือนทดแทนเกษตรกรสูงอายุเพื่อสามารถเรียนการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและเรียนรู้การเชื่องโยงการตลาดและ
การผลิตได้ 6.) ด้านกายภาพการนำเสนอ สร้างกำลังในการเจรจาค้าขายโดยการรวมกลุ่ม 7.) ด้านกระบวนการ ผลักดันสินค้า
เกษตรเข้าสู่มาตรฐานมกีระบวนการผลติการจำหน่ายที่เป็นสากล แนวทางที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับผลงานวจิยั
ของพัชรินทร์ สุภาพันธ์และพัชรี อินธนู (2562) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของสินค้าเกษตร

2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าส่งผลต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 X2 Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 64.70 0.00 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนีข้องลูกค้า ส่งผล 1.61 0.00 
ด้านราคาส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 77.88 0.00 
ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลตอ่ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 60.50 0.00 
ด้านบุคคลส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 61.45 0.00 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.98 0.00 
ด้านกระบวนการส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 98.69 0.00 
3 ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ การติดตามทวงถามหนี้ การให้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 X2 Sig. 

ด้านการตดิตามทวงถามหนี้ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.87 0.00 
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.88 0.00 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

อภิปรายผลของการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน

เท่าๆกัน มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงรายได้ที่ต่ำกว่าทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลูกค้าที่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอและมีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจาก
สมาชิกในครอบครัวขนาดใหญ่ จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลทั่วไปลูกหนี้ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับทฤษฎีด้านประชากรณ์ศาสตร์ คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็น
ความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ      
ฤทัยรัตน์ ดวงช่ือ (2558)  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler and Armstrong (1996) ที่สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถทำงานร่วมกันทำให้เกิดผลในตลาดเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วสามารถนำมาชำระหนี้ได้
และเมื่อนำแต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาที่ควรนำมาปรับปรุง ได้แก่ 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ควรมีนวัตกรรมการยืดอายุสินค้า
เกษตรให้ยาวนานขึ้น เช่น การอบข้าวเปลือก ผัก ผลไม้มีระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ หรือนำไปแปรรูปแล้วจำหน่าย 2.) 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ควรขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคใช้ช่องทางการจำหน่ายตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ 
จัดเก็บสินค้าในคลังเพื่อรอการจำหน่ายเมื่อได้ราคาตามที่ต้องการ และส่งเสริมการขายในตลาดระดับกลางและระดับสูง 3.) 
ด้านราคา ต้องป้องกันปัญหาการกดราคาโดยอาจจะใช้รูปแบบการขายแบบประกันราคา หรือจำนำสินค้าเกษตร การขายโดย
กลุ่ม 4.) ด้านการส่งเสริมการตลาด รัฐควรมีบทบาทผลักดันสินค้าเกษตรให้ส่งออกได้มากท่ีสุด  5.) ด้านบุคคลควรสร้างบุคคล
ในครัวเรือนทดแทนเกษตรกรสูงอายุเพื่อสามารถเรียนการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและเรียนรู้การเชื่องโยงการตลาดและ
การผลิตได้ 6.) ด้านกายภาพการนำเสนอ สร้างกำลังในการเจรจาค้าขายโดยการรวมกลุ่ม 7.) ด้านกระบวนการ ผลักดันสินค้า
เกษตรเข้าสู่มาตรฐานมกีระบวนการผลติการจำหน่ายที่เป็นสากล แนวทางที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับผลงานวจิยั
ของพัชรินทร์ สุภาพันธ์และพัชรี อินธนู (2562) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของสินค้าเกษตร

2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าส่งผลต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 X2 Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 64.70 0.00 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนีข้องลูกค้า ส่งผล 1.61 0.00 
ด้านราคาส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 77.88 0.00 
ด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลตอ่ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 60.50 0.00 
ด้านบุคคลส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 61.45 0.00 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.98 0.00 
ด้านกระบวนการส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 98.69 0.00 
3 ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ การติดตามทวงถามหนี้ การให้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 

 X2 Sig. 

ด้านการตดิตามทวงถามหนี้ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.87 0.00 
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ส่งผล 1.88 0.00 

อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลองโลจิตหลายทางเลือกและพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนำมาสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฤทัยรัตน์ ดวง
ชื่อ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยทางเศรฐกิจรายได้จากการผลิตส่งผลต่อศักยภาพการส่งชำระหนี้เงินกู้ และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกวิน มุสิกา, สุชนนี เมธีโยธินและบรรพต วิรุณราช (2562) ที่ได้ศึกษาแนวทางการบริหารหนี้สิน
เกษตรกรไทย พบว่า แนวทางการบริหารหนี้สินเกษตรไทยที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ คือการมุ่งเน้นคุณภาพผลผลิตและ
ความต้องการของตลาด สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง ภาครัฐประกันราคาและหาตลาดรองรับ 
สนับสนุนเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต 

3. ปัจจัยภายในธนาคารส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
แนวคิดมูลเหตุของการค้างชำระหนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายในธนาคาร ระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคาร  

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า กรณีศึกษา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้ สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลทั่วไปลูกหนี้ส่งผลต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ของลูกค้าแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ลูกค้าที่มีหนี้
ค้างชำระโดยส่วนมากแล้วไม่สามารถทำการกำหนดส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและช่องทางการจำหน่ายได้ด้วยตนเอง 
ไม่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ความสำคัญในระดับมาก ทำให้ลูกค้ามีรายได้ต่ำและส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ต่ำ
ด้วย ปัจจัยภายในธนาคารระดับความสำคัญภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งน้ี 
1. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถพอที่จะเลือกกำหนดกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายและผลิตสินค้าให้ตรงตามตลาดที่ตนเลือกตามความสามารถและทรัพยากรในการผลิต หรือเชื่อมโยงผู้ซื้อกับ
เกษตรกรให้เข้าใจในปริมาณและคุณภาพในแผนการรับซื้อเพื่อให้วางแผนการผลิตได้ทันที เมื่อเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่
มากขึ้นกว่าเดิม ย่อมเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรให้มากขึ้นเช่นกัน 

2. เพิ่มศักยภาพการติดตามหนี้ค้างอย่างเป็นระบบ จัดกลุ่มลูกหนี้ตามข้อมูลลูกหนี้และคุณลักษณะหรือข้อมูล
เพิ่มเติมจากการเจรจาและติดตามหนี้และกำหนดกลยุทธ์และแผนการติดตามหนี้ เพื ่อปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
1. แนวทางการศึกษาข้อมูลควรทำในรูปแบบงานวิจัยที่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานกว่านี้ และแยกกลุ่มตัวอย่าง

อาชีพมาวิเคราะห์ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร พนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ
พนักงานธนาคาร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการQR Code ร้านน้องหอมจัง 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำเกลี้ยง 

ธัญกมล  แจ่มแจ้งสกุล1*   อารดา  มหามิตร2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ำเกลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุ และปัจจัยหลักที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมจนมีทำให้มีผู้
ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการทำธุรกรรม
การเงินผ่าน  QR Code ร้านน้องหอมจัง ของร้านค้าท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง ตลอดจนเสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่
เพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง สาขาน้ำเกลี้ยง ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาน้ำเกลี้ยง จำนวน 380 คน และเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกร้านค้าที่ลงทะเบียนจำนวน 2 รายและร้านค้าท่ีไม่ลงทะเบียนใช้จำนวน 2 ร้าน ผู้บริหารและพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำเกลี้ยง จำนวน 8 คน ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่ทำให้ไม่มีผู้ลงทะเบียน
สมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง คือ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีรู้จักและช่องทางการจำหน่ายยังตอบสนองไม่ลูกค้าไม่ได้ทุกกลุ่ม 
แนวทางการแก้ปัญหา คือ จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดผู้สมัครลงทะเบียนใช้บริการ 
ซึ่งหากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวคาดว่าจะสามารถทำให้มียอดลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง เพิ่มขึ้น
ได้ตามเป้าหมายของธนาคาร 

คำสำคัญ : แนวทางการเพิ่มยอด, QR Code ร้านน้องหอมจัง,ส่วนประสมการตลาด,ธนาคาร 
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Solution to Increase the registration number of Nong Hom Chang QR Code payment for 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nam Klieng Branch 

 
Tanyakamon jaemjaengsakoon1* and Arada Mahamit2 

 
Abstract 

 
This research was to study the registration number of Nong Hom Chang QR Code payment for Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nam Klieng Branch. The objective is to explore the causes and factors 
of product unpopularity which has linked to the target achievement for online transactions through the 
application for this branch. Furthermore, the finding will be used to recommend by creating the marketing 
strategy to multiply QR Code payment registration. This research is analyzed with quantitative research models 
by questionnaire from the branch customers as 380 samples and the qualitative research is conducted by in-
depth interview with 12 samples who registered and did not apply for this application. The researched was 
found that reason make has not user applying for QR Code service at Nong Hom Chang shop, Nam Klieng Branch. 
Because the product has not well – know and need of customer target. The way of solution this problem is 
marketing promotion activities to increase amount of users applying For QR code service and increase sale of 
Nam Klieng Branch, BAAC. 
  
Key word: Sales Increasing Solutions, Nong Hom Chang QR Code payment, Marketing Mix, Bank 
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บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เครื่องมือที่ระบบการเงินการธนาคาร สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจการ
ให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าและปรับตัวสู่สังคมไร้เงินสด กอปรกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เทคโนโลยีทางการเงินในรูปแบบ QR Code Payment คือ รูปแบบการชำระเงิน
รูปแบบใหม่ท่ีอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชำระสินค้าและบริการให้แก่ร้านค้าท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากระบบพร้อมเพย์ เป็น
ที่ได้รับความสนใจ(1) ส่งผลกระทบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาน้ำเกลี้ยง ประสบปัญหาภาวะขาดทุน ใน
ไตรมาส สุดท้ายของปีบัญชี 2563(2) สาเหตุมาจากมูลค่าการชดเชยเงินโอนท่ีมากซึ่งเกิดจากเงินรับฝากในระบบเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณของเงินที่ปล่อยกู้ นั้นมีอัตราที่ต่ำ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยเงินโอนที่เกิดขึ้น ดังนั้นเงินฝากที่มีต้นทุนต่ำ (CASA)  ถือ
เป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้เดินหน้าต่อไป  ในยุคเศรษฐกิจถดถอยการรักษายอดเงินฝาก
ต้นทุนต่ำจำเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบ QR Code payment ซึ่งธนาคารมีผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ในการให้บรกิารแต่
ผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า ทำให้มีร้านค้าสนใจลงทะเบียนสมัครใช้บริการ 
QR Code น้อย และไม่มีผู้สมัครเพิ่ม 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาหาสาเหตุ และปัจจัยหลักท่ีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นท่ีนิยมจนมีทำให้มีผูล้งทะเบียนสมคัรใช้
บริการ QR Code ร้านน้องหอมจังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการทำธุรกรรมการเงินผ่าน  QR 
Code ร้านน้องหอมจัง ของร้านค้าท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงรวมทั้งนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนอแนะ
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีดำเนินการ 

 ผู้ศึกษาได้เลือกการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณผา่นแบบสอบถามปลายปดิ ควบคู่กับการวิจัยเชิง
คุณภาพผ่านการสัมภาษณเ์ชิงลึก แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งจากกลุ่มลูกค้าที่รู ้จักผลิตภัณฑ์ QR Code 
ร้านน้องหอมจัง และกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง จำนวน 380 ราย คำนวณจากสูตรของ Taro 
Yamane คือ n = Z2PQ/e2  กำหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ทั้งแบบสอบถามออนไลน์และส่งมอบ
จากลูกค้าด้วยตนเอง  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 3
กลุ่มคือ 1)กลุ่มผู้บริหารและพนักงานสาขาน้ำเกลี้ยงจำนวน 8 ราย 2) กลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและชำระเงินผ่าน QR Code 
ร้านน้องหอมจัง ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 2 ราย และ 3) กลุ่มร้านค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชำระเงินผ่าน QR 
Code ร้านน้องหอมจัง จำนวน 2 ราย  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1 ) ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ QR Code 3) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่าน QR Code ร้านน้องหอมจัง 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code ร้านน้องหอมจัง 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้การประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีการแปลผลจากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น พิจารณา
ตามระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งจัดช้ันออกเป็น 5 ระดับเท่ากัน (Class interval) ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะ ใช้วิธีสรุปประเด็น
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลแบบสอบถามประมวลผลเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ ่งมีระดับความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.77 ซึ ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื ่อถือและสามารถ
นำไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้มีการตรวจทานแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยนำข้อมลูจากประเดน็การสัมภาษณแ์บ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ QR Code 
ร้านน้องหอมจัง 3) SWOT Analysis 4) ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ QR Code รา้น
น้องหอมจัง 5) แนวทางการเพิม่ยอดจำนวนผูล้งทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านนอ้งหอมจัง  และข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ข้อมูลใหส้อดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนนำข้อมลูที่ได้ทั้งหมดมาสรปุเป็นแผนผังแสดงเหตุและผล และนำเครื่องมือ SWOT 
Analysis มาวิเคราะห์ สังเคราะห ์เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของ
ธ.ก.ส.สาขานำ้เกลีย้ง ตลอดจนนำเครื่องมือ TOWS Matrix มาใช้เพือ่หาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้
ลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภณัฑ์ QR Code รา้นน้องหอมจัง ของ ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 380 คนที่มีผลต่อการลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ QR code 
ร้านน้องหอมจัง ของ ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง ผ่านแบบสอบถาม สามารถนำมาจำแนก ได้ดังนี ้

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล ตัวเลือกสูงสุด จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ( คน ) 

จำนวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. เพศ หญิง 219 57.7 
2.อาย ุ 31-40 ปี 137 36.1 
3.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 136 35.8 
4.อาชีพ เกษตรกร 186 48.9 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท 175 46.1 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1883

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1 ) ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ QR Code 3) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่าน QR Code ร้านน้องหอมจัง 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่าน QR Code ร้านน้องหอมจัง 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้การประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีการแปลผลจากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น พิจารณา
ตามระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งจัดช้ันออกเป็น 5 ระดับเท่ากัน (Class interval) ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะ ใช้วิธีสรุปประเด็น
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนำข้อมูลแบบสอบถามประมวลผลเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ ่งมีระดับความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.77 ซึ ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื ่อถือและสามารถ
นำไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้มีการตรวจทานแบบสามเสา้ (Triangulation) โดยนำข้อมลูจากประเดน็การสัมภาษณแ์บ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ QR Code 
ร้านน้องหอมจัง 3) SWOT Analysis 4) ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ QR Code รา้น
น้องหอมจัง 5) แนวทางการเพิม่ยอดจำนวนผูล้งทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านนอ้งหอมจัง  และข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ข้อมูลใหส้อดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนนำข้อมลูที่ได้ทั้งหมดมาสรปุเป็นแผนผังแสดงเหตุและผล และนำเครื่องมือ SWOT 
Analysis มาวิเคราะห์ สังเคราะห ์เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของ
ธ.ก.ส.สาขานำ้เกลีย้ง ตลอดจนนำเครื่องมือ TOWS Matrix มาใช้เพือ่หาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้
ลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภณัฑ์ QR Code รา้นน้องหอมจัง ของ ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 380 คนที่มีผลต่อการลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ QR code 
ร้านน้องหอมจัง ของ ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง ผ่านแบบสอบถาม สามารถนำมาจำแนก ได้ดังนี ้

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล ตัวเลือกสูงสุด จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ( คน ) 

จำนวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. เพศ หญิง 219 57.7 
2.อาย ุ 31-40 ปี 137 36.1 
3.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 136 35.8 
4.อาชีพ เกษตรกร 186 48.9 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท 175 46.1 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง
ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ในครัวเรือนต่ำกว่า 10,000 บาท  

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินชำระบริการ
ผ่าน QR Code ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง 

  จากตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้ส่วนใหญ่ชำระสินค้าผ่านช่องทางเงินสด เข้าถึงรับรู้ข่าวสาร
ผ่านข้อมูลธนาคาร การใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR code จำนวนน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ มูลค่าการใช้บริการชำระเงินผา่น 
QR Code เฉลี่ย 1-400 บาทต่อครัง้ ข้อมูลจำนวน Application Banking ของธนาคารต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้บริการ
ชำระเงินผ่าน QR Code จำนวน 2 ธนาคาร ใช้บริการผ่านช่องทาง QR Code ร้านน้องหอมจัง ของธ.ก.ส. พฤติกรรมลูกค้า Mobile 
ของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code  แหล่งที่ใช้บริการใช้ในร้านอาหาร 
ผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง QR Code แนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการต่อ และแนะนำการจัดชิงโชค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการชำระเงินผ่าน 
QR Code เพิ่มขึ้น 

 

ข้อมูล ตัวเลือกสูงสุด จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ( 

คน ) 

จำนวน
ร้อยละของ

ผู้ตอบ
แบบสอบถ

าม 
1.ชำระสินค้าผ่านช่องทางใด เงินสด 288 75.8 
2.เข้าถึงรับรู้ข่าวสารในการบริการ ข้อมูลธนาคาร 155 40.3 
3.ความถี่ในการใช้บริการ น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห ์ 187 49.2 
4.มูลค่าบริการเฉลี่ยกี่บาทต่อครั้ง 1-400 บาท 166 43.7 
5.จำนวนสถาบันการเงินท่ีใช้บริการ 2 ธนาคาร 157 41.3 
6.สถาบันการเงินท่ีใช้บริการมากที่สุด QR Code ร ้านน ้องหอมจ ัง ของ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

231 60.8 

7.ลูกค้า Mobile banking ของธนาคารใดธนาคารหนึ่งมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 
ของธนาคารดังกล่าว 

มีผล 302 79.5 

8.แหล่งที่ใช้บริการผ่านช่องทางบริการ ร้านอาหาร       257 67.6 
9.แนะนำบอกต่อผู้อื่นมาใช้บริการผ่านช่องทาง QR Code แนะนำให้มาใช้บริการต่อ 353 92.9 

10.ข้อเสนอแนะโปรโมชั ่นเพื่อกระตุ ้นผู ้ใช้บริการ QR 
Code 

ชิงโชค 11 47.8 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1884

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 

รายการ ระดับความสำคัญ 
        X       S.D. ความหมาย 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ ์ 4.09 0.81 มาก 
ปัจจัยด้านราคา 4.09 0.79 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย 4.10 0.80 มาก 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 3.69 0.83 มาก 
ปัจจัยด้านบุคคล/พนักงาน 4.20 0.69 มาก 
ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.815 มาก 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 4.09 0.79 ปานกลาง 

  จากตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาสว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคญักับปัจจัยด้านบุคคล/พนักงานมากที่สุด  

 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code ร้านน้องหอมจังในเขต
อำเภอน้ำเกลี้ยง 

รายการ ระดับความสำคัญ 
         X         S.D. ความหมาย 

ความพึงพอใจในปัจจุบัน 4.21 0.85 มากที่สุด 
ตัดสินใจเลือกใช้ทันทีหากมี QR Code รา้นน้องหอมจัง 4.17 0.82 มากที่สุด 
แนะนำชักชวนให้ผู้อื่นใช้บริการ QR Code 4.10 0.86 มากที่สุด 
ในอนาคตจะใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจังต่อ 4.07 0.89 มากที่สุด 
อนาคตท่านจะเพิ่มการใช้งานธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ QR 
Code ร้านน้องหอมจัง 

3.52 0.94 มากที่สุด 

 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่อง QR Code ร้านน้องหอมจัง
ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง อยู่ในระดบัท่ีมากที่สุด 

ผลจากการศึกษาข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 ราย พบว่า บุคคล/พนักงาน
ยังขาดทักษะในการขาย ไม่เข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่น การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดของ ธ.ก.ส. ท่ีมีต่อร้านค้า มีค่อนข้างน้อย ไม่มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภายในงานเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการใช้บริการผ่าน QR Code ร้านน้องหอมจัง 

จากนั้นผู้ศึกษาได้นำผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชุมสรุปผลกับทีมงาน     
ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง เพื่อหาสาเหตุของปัญหามีผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงมีการ



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1885

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 

รายการ ระดับความสำคัญ 
        X       S.D. ความหมาย 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ ์ 4.09 0.81 มาก 
ปัจจัยด้านราคา 4.09 0.79 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย 4.10 0.80 มาก 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 3.69 0.83 มาก 
ปัจจัยด้านบุคคล/พนักงาน 4.20 0.69 มาก 
ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.815 มาก 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 4.09 0.79 ปานกลาง 

  จากตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาสว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคญักับปัจจัยด้านบุคคล/พนักงานมากที่สุด  

 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Code ร้านน้องหอมจังในเขต
อำเภอน้ำเกลี้ยง 

รายการ ระดับความสำคัญ 
         X         S.D. ความหมาย 

ความพึงพอใจในปัจจุบัน 4.21 0.85 มากที่สุด 
ตัดสินใจเลือกใช้ทันทีหากมี QR Code รา้นน้องหอมจัง 4.17 0.82 มากที่สุด 
แนะนำชักชวนให้ผู้อื่นใช้บริการ QR Code 4.10 0.86 มากที่สุด 
ในอนาคตจะใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจังต่อ 4.07 0.89 มากที่สุด 
อนาคตท่านจะเพิ่มการใช้งานธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ QR 
Code ร้านน้องหอมจัง 

3.52 0.94 มากที่สุด 

 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านช่อง QR Code ร้านน้องหอมจัง
ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง อยู่ในระดบัท่ีมากที่สุด 

ผลจากการศึกษาข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 ราย พบว่า บุคคล/พนักงาน
ยังขาดทักษะในการขาย ไม่เข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีจุดเด่น การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดของ ธ.ก.ส. ท่ีมีต่อร้านค้า มีค่อนข้างน้อย ไม่มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดภายในงานเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการใช้บริการผ่าน QR Code รา้นน้องหอมจัง 

จากนั้นผู้ศึกษาได้นำผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชุมสรุปผลกับทีมงาน     
ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง เพื่อหาสาเหตุของปัญหามีผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงมีการ

ลงทะเบียนน้อย พบว่าสาเหตุหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้าน้องหอมจัง คือ 1) ด้านพนักงาน
2) ด้านการส่งเสริมการตลาด 3) ด้านเครื่องมือ 4) ด้านผลิตภัณฑ์ 5) ด้านเทคโนโลยี 6) ด้านขั้นตอนการทำงาน โดยนำมาเป็น
แผนผังก้างปลาได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

ตารางที่ 5 สรุปผลการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis และการสังเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้หลักการ    
TOWS Matrix 

  
ปั 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.เป็นธนาคารของรัฐที่มีความมั่นคง 
2.ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.พนักงานซ่ือสัตย์ สุจริตมีความสัมพันธใ์กล้ชิด
ลูกค้า 

จุดอ่อน (weakness) 
1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก 
2.เทคโนโลยีขาดประสิทธภิาพลา้สมัย 
3.พนักงานขาดความชำนาญในผลิตภัณฑ์ 
4.ระบบการลงทะเบียน มีความซับซ้อน ไม่
เป็นมาตรฐาน 

โอกาส (Opportunity) 
1.สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผล
กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโยลี
เพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงินสด 
2.พฤติกรรมผู้บริโภคมีลดการชำระเงินแบบเงิน
สดเพิ่มมากขึ้น 
3.เป็นธนาคารที่ติดตั้งอาคารในเขตพื้นที่อำเภอ
น้ำเกลี้ยงเพียงแห่งเดียว 
4.สนับสนุนช่องทางการสื่อสารประชาสมัพันธ์
ทางการเงินรูปแบบใหม่ให้เจริญเติบโต 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
-สร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์บนเว็บ
ไซด์หรือแอปพลิเคชั่น 
-พัฒนาความรู้ให้ผู้นำชุมชนหรือเครือข่ายเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าให้ชว่ยประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
-จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อดึงดูดจูงใจลูกค้าในการ
ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Codeร้านน้อง
หอมจัง 
(S1,S3,O1,O3 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
-ปรับปรุง พัฒนาระบบการลงทะเบียนใช้
บริการ QR Code ร้านนอ้งหอมจัง ให้เป็น
มาตรฐาน ทันสมัย ครอบคลุม ง่ายและไม่
ซับซ้อน (W2,W4,O2,O4) 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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อุปสรรค (Threats) 
1.สถาบันการเงินมีความล้าสมัยและมีชอ่งทาง
ในการให้บริการที่หลากหลาย 
2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบองค์กร 

กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 
-พัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร โดยเน้นการ
กระตุ้นแรงจูงใจเพื่อให้ลูกค้าให้ความสนใจและ
ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดกีับกบัธนาคาร
และมีการแนะนำและบอกตอ่ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร (S2,S3 ,T2) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
-ปรับปรุง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มคีวาม
ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น 
-พัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถและมี
ทักษะในการทำงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี(W1,W3,T1) 

  

 แนวทางเลือกการแก้ไขปญัหา 

 ผู้ศึกษานำข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยเชิงปริมาณ และข้อมลูวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลติภณัฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง และนำมาประกอบกับการตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการสังเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้หลักการของ TOWS Matrix (ตารางที่ 5) โดยเลือกแนวทางกลยุทธเชิง
รุก (SO) โดยการสร้างเครื่องมอืเว็บไซด์หรือแอปพลิเคช่ัน พัฒนาความรู้ใหผู้้นำชุมชนหรือเครือข่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ช่วย
ประชาสมัพันธ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อดึงดดูจูงใจลูกค้าในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอม
จัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงให้มปีริมาณผูล้งทะเบียนสมัครใช้และเป็นผลติภณัฑ์ QR Code รา้นน้องหอมจัง เพิ่มขึ้น 

สรุปการอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการQR Code ร้านน้องหอมจังธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำเกลี้ยง ผู้ศึกษาสรุปการอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง   
ธ.ก.ส. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ พนักงานยังขาดความรู้ในผลิตภัณฑ์และไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ลูกค้าสนใจที่จะใช้
บริการ ดังนั้น ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงควรให้ความสำคัญเพิ่มการับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในการใช้เครื่องมือ โดยการขายของพนักงาน 
การโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น กิจกรรม
สะสมแต้ม  ร่วมชิงโชค ชิงรางวัล ให้ส่วนลดเมื่อมีกลุ่มลูกค้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ ์QR Code ร้านน้องหอมจัง ธ.ก.ส.
สาขาน้ำเกลี้ยง เป็นการกระตุ้นให้ยอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย ทั้งนี้การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ธนาคารอื่นท่ีมีความใกล้เคียงกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อมาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพใน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเพื่อที่องค์กรจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑแ์ละ
บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ให้ตรงความต้องการมากท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเกษตรกร กอปรกับการ
ประชาสัมพันธ์ที่น้อย ไม่สม่ำเสมอ ขาดความรู้และความสนใจในผลิตภัณฑ์รูปแบบ QR Code ร้านน้องหอมจังของธ.ก.ส.สาขาน้ำ
เกลี้ยงเป็นเหตุผลที่ทำให้จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ธ.ก.ส. สาขาน้ำเกลี้ยงมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ดังนั้นการบริการที่มีคุณค่ากับผู้อื่น รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทะเบียน

สมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณา มีการส่งเสริม
การตลาดกับกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

 ผู้ศึกษาได้วางแผนกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมจำนวนผูล้งทะเบยีนสมัครใช้บริการผลติภณัฑ์ QR Code รา้นน้องหอม
จัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลีย้ง โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนผลิตภณัฑ์บนเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่น พัฒนาความรู้ให้
พนักงานขาย ผู้นำชุมชนหรือเครอืข่ายเพื่อขยายฐานลูกคา้ให้ช่วยประชาสัมพันธ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อดึงดดูจูง
ใจลูกค้าในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Codeร้านน้องหอมจัง อาทิเช่น การให้พนักงานลงพื้นที่เชิญชวนร้านค้า ทั้งที่เป็น
ลูกค้า ธ.ก.ส.และไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. จัดทำการโฆษณาผา่นสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เนน้การสร้างการรับรู้ผ่านจุดแข็ง
ของธนาคาร นั่นก็คือ เป็นธนาคารของรัฐบาลที่มีความน่าเช่ือถือและมีแห่งเดียวในเขตพื้นท่ี อำเภอน้ำเกลี้ยง รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์มอบของชำร่วย เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจและกระตุ้นให้ลูกคา้ตดัสินใจในการลงทะเบียนสมัคร
ใช้บริการผลิตภณัฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง ให้มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นตามเปา้หมาย 

เอกสารอ้างอิง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2562).แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน (Policy  Guideline: 
Standardized Thai QR Code for Payment Transactions).ส ื บ ค ้ น  1 8  ก ั น ย า ย น  2 5 6 4 ,  จ า ก     
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/StandardPS/Documents/ThaiQRCode_Payment_Standard.pdf 

(2) ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 .งบการเงิน ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง ณ 31 มีนาคม 2563 
สุทธาวรรณ ซาโต้ (2563).พฤติกรรมองค์กรและการจัดการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร.มหาวิทยาลัย   หอการค้าไทย 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ.(2541).ส่วนประสมการตลาด.กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์

และไซเท็กซ์,2541 
ดร.จตุพร สังขวรรณ.ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ Strategic leader.ทฤษฎีกลยุทธ์ TOWS Matrix. กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

จำกัด (มหาชน) 
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อุปสรรค (Threats) 
1.สถาบันการเงินมีความล้าสมัยและมีชอ่งทาง
ในการให้บริการที่หลากหลาย 
2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การเงินส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบองค์กร 

กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 
-พัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร โดยเน้นการ
กระตุ้นแรงจูงใจเพื่อให้ลูกค้าให้ความสนใจและ
ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดกีับกบัธนาคาร
และมีการแนะนำและบอกตอ่ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร (S2,S3 ,T2) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
-ปรับปรุง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มคีวาม
ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น 
-พัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถและมี
ทักษะในการทำงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี(W1,W3,T1) 

  

 แนวทางเลือกการแก้ไขปญัหา 

 ผู้ศึกษานำข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยเชิงปริมาณ และข้อมลูวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ผลติภณัฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยง และนำมาประกอบกับการตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการสังเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้หลักการของ TOWS Matrix (ตารางที่ 5) โดยเลือกแนวทางกลยุทธเชิง
รุก (SO) โดยการสร้างเครื่องมอืเว็บไซด์หรือแอปพลิเคช่ัน พัฒนาความรู้ใหผู้้นำชุมชนหรือเครือข่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ช่วย
ประชาสมัพันธ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมกระตุ้นเพื่อดึงดดูจูงใจลูกค้าในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอม
จัง ของธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงให้มปีริมาณผูล้งทะเบียนสมัครใช้และเป็นผลติภณัฑ์ QR Code รา้นน้องหอมจัง เพิ่มขึ้น 

สรุปการอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการQR Code ร้านน้องหอมจังธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำเกลี้ยง ผู้ศึกษาสรุปการอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ QR Code ร้านน้องหอมจัง   
ธ.ก.ส. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ พนักงานยังขาดความรู้ในผลิตภัณฑ์และไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ลูกค้าสนใจที่จะใช้
บริการ ดังนั้น ธ.ก.ส.สาขาน้ำเกลี้ยงควรให้ความสำคัญเพิ่มการับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในการใช้เครื่องมือ โดยการขายของพนักงาน 
การโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น กิจกรรม
สะสมแต้ม  ร่วมชิงโชค ชิงรางวัล ให้ส่วนลดเมื่อมีกลุ่มลูกค้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ ์QR Code ร้านน้องหอมจัง ธ.ก.ส.
สาขาน้ำเกลี้ยง เป็นการกระตุ้นให้ยอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย ทั้งนี้การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาลักษณะของ
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ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป 
อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ทัศนีย์ สุขแดง1*  ภัทรพร เมืองดี2 และนันทิดา  อัมรักษ์3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ ชิป  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  กลุ่มตัวอย่างคือ  ลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 400 
ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้คือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี  อาชีพข้าราชการ/รัฐสาหกิจ  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท  สินค้าที่ซื้อเป็นอาหารสด  ราคาต่อครั้ง 1,000 –
2,000 บาท ความถี่ในการซื้อต่อเดือน 11 – 15  ครั้ง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบิดา/มารดา  ปัจจัยการตลาดที่มีต่อ
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญด้านลักษณะทางกายภาพ  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านราคา  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
รายได้  ประเภทที่ซื้อ ความถี่การใช้บริการ และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาด  ส่วนด้านราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 
คำสำคัญ : ปัจจัยการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑร์้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
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Abstract 

 
The purposes of this research were 1) to study the personal factors of the purchase decision-makers 

of Super Zip convenience store products 2) to study the marketing factors affecting the purchasing decision 
of Super Zip convenience store products and 3) to study the relationship between personal factors and 
marketing factors affecting purchasing decisions of Super Zip convenience store products, Chaiya District, 
Surat Thani Province. The sample group was 400 customers buying products at Super Zip convenience store, 
Chaiya District, Surat Thani Province. A questionnaire was used as a research instrument.  The results of this 
study indicated that most of the respondents were female customers, aged 20-30 years old, graduated with 
a bachelor's degree, government officers/state enterprises, and earned monthly income 10,001-20,000 
baht.  Purchased products were fresh food, price per time 1,000 –2,000 baht, and frequency of purchase 
11-15 times per month. The person influencing the purchase decision was a father/mother. Overall,                   
the market factors towards Super Zip convenience store, Chaiya District, Surat Thani Province were at the 
highest level. Most of the customers focused on being most important to physical characteristics, followed 
by people, processes, marketing promotion, product distribution channel, and price. When testing the 
hypothesis, it was found that personal factors in terms of gender, age, education, occupation, income, type 
of purchase, service frequency, and the person influencing the decision were no relationship with opinions 
on market factors. The price of the product purchase per time was related to the opinions on marketing 
factors affecting the purchasing decision of Super Zip convenience store products, Chaiya District,                      
Surat Thani Province with the significance level at 0.05. 
 
Keywords : Service marketing factor towards super zip convenience store, Chaiya District,  
       Surat Thani Province 
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บทนำ 
ธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าและลงทุนมากขึ้น  การแข่งขันในธุรกิจ
ประเภทค้าปลีกสมัยใหม่จึงมีการแข่งขันสูง มีการคิดกลยุทธ์การตลาดเพื่อแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต เป็น
ธุรกิจที่ต้องเผชิญปัญหากับคู่แข่งจำนวนมาก ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวก ทำให้ผู้บริโภคนิยม
สินค้าใกล้บ้าน ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น เน้นสินค้าคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค (แนวโน้ม
ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2564) แม้ว่าห้างซุปเปอร์ชิปจะเน้นกลยุทธ์ราคาถูก และมีลูกค้าท้องถิ่นมากแต่ยังมีส่วนแบ่งทางการน้อย 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยมีการอ้างอิงแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสัญชาติไทย ที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท เมื่อปี 2538 
โดยมีตระกูลอนันตจรูญวงศ์ เป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ จากร้านโชว์ห่วยเล็กๆ ก่อนจะขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้น
ความต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีสินค้ากว่า 3,000 รายการ  ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่อ่ืนๆ อีกทั้งยังมีแผนทางธุรกิจขยายร้านค้า
ย่อยไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 สาขา ทำให้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3,000 - 4,000 ล้านบาท ต่อ
ปี  โดยปัจจุบันซุปเปอร์ชีปตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ มีลักษณะการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์คือเป็นอาคารช้ันเดียว  เสา
ไม้ หลังคาสังกะสี  เลือกใช้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์  มีรถเข็นสินค้าบริการเหมือนห้างสมัยใหม่ทั่ วไป แต่ไม่ติดแอร์ สถานที่
กว้างขวางมีลานจอดรถไว้รองรับลูกค้าได้จำนวนมาก ภายในห้างเป็นทั้งโกดังเก็บของและคลังสินค้า มีสินค้าอุปโภคบริโภค
สารพัดชนิดวางขายมากกว่า 3 พันรายการ แบ่งพื้นที่ วางขายเป็นโซนย่อย ตามกลุ่มประเภทสินค้า อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน หนังสือ ประดับยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังมีตลาดสดอยู่กลางห้าง ขายท้ัง
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ในราคาถูกกว่าตลาดสดทั่วไป ผู้คนที่มาใช้บริการมีหลากหลายทั้งคนในอำเภอเดียวกันและ
อำเภอใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนจากจังหวัดไกลๆ  และแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก  และในปัจจุบันมีการเปิดสาขาจำหน่ายในหลายจังหวัด  ตามเขตอำเภอ และพื้นที่ต่างๆ  เพื่อตีตลาดร้านค้า
สะดวกซื้อมากขึ้น  ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้บ้าน และสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อสินค้าจากร้านซุปเปอร์ชิป 
ลูกค้าหลายคนบอกว่า สินค้าที่นี้ถูกกว่าสินค้าในร้านสะดวกซื้ออื่นๆ และมีหลากหลายประเภททั้งผลไม้ อาหารสด และ
เครื่องดื่ม ทำให้ร้านซุปเปอร์ชิป ร้านค้าสะดวกซื้อของคนไทยสามารถตีตลาดร้านสะดวกซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดยคนต่างชาติได้สำเร็จ 

ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอีกหนึ่งสาขาท่ีตั้งอยู่ท่ี ตลาดไชยา   โดยให้บริการ
จำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ตลาดไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ให้บริการสินค้าหลากหลายและมี
ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ  ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่ภายใต้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ชีป และตั้งอยู่อย่างอิสระในพื้นที่ของ
แต่ละชุมชน ปัจจุบันซุปเปอร์ชีป  ถือเป็นกิจการค้าปลีกในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเ ทศไทย จำหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภค อาหารสด ผักสดและผลไม้ มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าและการให้บริการที่เป็นหัวใจ
สำคัญ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค  จากข้อมูลดังกล่าว ทางผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาและโอกาสในการทำวิจัยเรื่องปัจจัย
การตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดคือส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้ที่สนใจรายอื่นๆ สามารถนำผลจากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์   ด้าน
การตลาดได้  โดยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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บทนำ 
ธุรกิจค้าปลีกเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าและลงทุนมากขึ้น  การแข่งขันในธุรกิจ
ประเภทค้าปลีกสมัยใหม่จึงมีการแข่งขันสูง มีการคิดกลยุทธ์การตลาดเพื่อแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต เป็น
ธุรกิจที่ต้องเผชิญปัญหากับคู่แข่งจำนวนมาก ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวก ทำให้ผู้บริโภคนิยม
สินค้าใกล้บ้าน ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น เน้นสินค้าคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค (แนวโน้ม
ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2564) แม้ว่าห้างซุปเปอร์ชิปจะเน้นกลยุทธ์ราคาถูก และมีลูกค้าท้องถิ่นมากแต่ยังมีส่วนแบ่งทางการน้อย 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยมีการอ้างอิงแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ห้างซุปเปอร์ชีป เป็นธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสัญชาติไทย ที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท เมื่อปี 2538 
โดยมีตระกูลอนันตจรูญวงศ์ เป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ จากร้านโชว์ห่วยเล็กๆ ก่อนจะขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้น
ความต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีสินค้ากว่า 3,000 รายการ  ซึ่งมีราคาถูกกว่าที่อ่ืนๆ อีกทั้งยังมีแผนทางธุรกิจขยายร้านค้า
ย่อยไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 สาขา ทำให้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3,000 - 4,000 ล้านบาท ต่อ
ปี  โดยปัจจุบันซุปเปอร์ชีปตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ มีลักษณะการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์คือเป็นอาคารช้ันเดียว  เสา
ไม้ หลังคาสังกะสี  เลือกใช้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์  มีรถเข็นสินค้าบริการเหมือนห้างสมัยใหม่ทั่ วไป แต่ไม่ติดแอร์ สถานที่
กว้างขวางมีลานจอดรถไว้รองรับลูกค้าได้จำนวนมาก ภายในห้างเป็นทั้งโกดังเก็บของและคลังสินค้า มีสินค้าอุปโภคบริโภค
สารพัดชนิดวางขายมากกว่า 3 พันรายการ แบ่งพื้นที่ วางขายเป็นโซนย่อย ตามกลุ่มประเภทสินค้า อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน หนังสือ ประดับยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังมีตลาดสดอยู่กลางห้าง ขายท้ัง
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ในราคาถูกกว่าตลาดสดทั่วไป ผู้คนที่มาใช้บริการมีหลากหลายทั้งคนในอำเภอเดียวกันและ
อำเภอใกล้เคียงรวมทั้งผู้คนจากจังหวัดไกลๆ  และแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก  และในปัจจุบันมีการเปิดสาขาจำหน่ายในหลายจังหวัด  ตามเขตอำเภอ และพื้นที่ต่างๆ  เพื่อตีตลาดร้านค้า
สะดวกซื้อมากขึ้น  ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้บ้าน และสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อสินค้าจากร้านซุปเปอร์ชิป 
ลูกค้าหลายคนบอกว่า สินค้าที่นี้ถูกกว่าสินค้าในร้านสะดวกซื้ออื่นๆ และมีหลากหลายประเภททั้งผลไม้ อาหารสด และ
เครื่องดื่ม ทำให้ร้านซุปเปอร์ชิป ร้านค้าสะดวกซื้อของคนไทยสามารถตีตลาดร้านสะดวกซื้อ ซึ่งถือหุ้นโดยคนต่างชาติได้สำเร็จ 

ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอีกหนึ่งสาขาท่ีตั้งอยู่ท่ี ตลาดไชยา   โดยให้บริการ
จำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ตลาดไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ให้บริการสินค้าหลากหลายและมี
ลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ  ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่ภายใต้ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ชีป และตั้งอยู่อย่างอิสระในพื้นที่ของ
แต่ละชุมชน ปัจจุบันซุปเปอร์ชีป  ถือเป็นกิจการค้าปลีกในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในประเ ทศไทย จำหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภค อาหารสด ผักสดและผลไม้ มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้าและการให้บริการที่เป็นหัวใจ
สำคัญ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค  จากข้อมูลดังกล่าว ทางผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาและโอกาสในการทำวิจัยเรื่องปัจจัย
การตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดคือส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้ที่สนใจรายอื่นๆ สามารถนำผลจากการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์   ด้าน
การตลาดได้  โดยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื ้อซุปเปอร์ ชิป อำเภอไชยา จังหวัด                        

สุราษฎร์ธานี 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุ

ราษฎร์ธาน ี
  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑร์้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการดำเนินการ 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ  ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อำเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental sampling)  โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ Khazanie  Ramakant เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ทราบจำนวนประชากร จึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยการ
คำนวณจากสูตร 

                   เมื่อ            
  n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  P  แทนค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
  e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
  Z แทนระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ในท่ีนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี95%                           

Z มีค่าเท่ากับ 1.96 
ซึ่งแทนค่าจากสูตรได้ดังนี้ 
   n = (0.05) (1-0.05) (1.96) 2 
      0.05 2

 

    = 384.16 

    = 385 

  รวมเป็นขนาดตัวอย่างท้ังหมด 385 ตัวอย่าง 
  การกำหนดเป็นกลุ ่มตัวอย่างโดยสุ ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แต่เนื ่องจากที ่ม ีระยะเวลาจำกัด                    
จึงกำหนดตัวอย่าง  จำนวน 400 คน  
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1892

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดในการ

วิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  ซึ่งประกอบด้วย  2 
ส่วน ดังนี ้

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถามแบบมีคำตอบให้เลือก
หลายคำตอบ (Multiple Choice Answers) จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ  ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง  ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน  และบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า 

  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  
อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale)  มีจำนวน  30  ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำ

ข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บรวบรวมเพื่อนำไปสู่กระบวนการวิเคราะหท์างสถิติ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวม
จากหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS 28.0.1) ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าค่าร้อยละ 
(Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยใช้ค่า chi square ด้วยวิธีของเปียร์สนั
เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า    
เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท สินค้าท่ีลูกค้าต้องการ เป็นสินค้าอาหารสด ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ใน
การซื้อสินค้าต่อเดือน 11 – 15 ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บิดา/มารดา  
 2.  ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥=4.24)  เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ  (Physical  Evidence and  Presentation)  อยู ่ในระดับมากที ่สุด  (�̅�𝑥=4.34)  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดในการ

วิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  ซึ่งประกอบด้วย  2 
ส่วน ดังนี ้

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถามแบบมีคำตอบให้เลือก
หลายคำตอบ (Multiple Choice Answers) จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ  ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง  ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน  และบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า 

  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  
อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale)  มีจำนวน  30  ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำ

ข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บรวบรวมเพื่อนำไปสู่กระบวนการวิเคราะหท์างสถิติ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวม
จากหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS 28.0.1) ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าค่าร้อยละ 
(Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ซิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยใช้ค่า chi square ด้วยวิธีของเปียร์สนั
เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า    
เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท สินค้าท่ีลูกค้าต้องการ เป็นสินค้าอาหารสด ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ใน
การซื้อสินค้าต่อเดือน 11 – 15 ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บิดา/มารดา  
 2.  ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥=4.24)  เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ  (Physical  Evidence and  Presentation)  อยู ่ในระดับมากที ่สุด  (�̅�𝑥=4.34)  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  

(People)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥=4.32)  ด้านกระบวนการ (Process)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥=4.25)  ด้านการส่งเสริม
การตลาด  (Promotion)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (�̅�𝑥=4.23)  ด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥=4.20)  ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)  อยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.19)  และด้านราคา  (Price)  อยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.15)  ตามลำดบั         

  3.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธก์ับ
กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑร์้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์
ธานใีนภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า    
เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ สินค้าท่ีลูกค้าต้องการ 
เป็นสินค้าอาหารสด ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 11 – 15 ภายใต้รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า บิดา / มารดา  
 2.  ข้อมูลระดับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) รองลงมาคือ ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และด้านราคา (Price) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ธนากร  มาอุทธรณ์, 2557)  ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อร้าน  
Max Value  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) รองลงมาคือ ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และด้านราคา (Price) 
 3.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมี
ความสัมพันธ์กับกับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ  (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2558)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง   23-30 ปี มีระดับ การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่20,001-30,000 บาทโดย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อ
สินค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้งและส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละ 500 -1,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเป็นอย่างมาก 
 

สรุปการวิจัย 
ผลจากการศึกษาปัจจัยการตลาดในภาพรวม พบว่า .  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า    เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สินค้าท่ีลูกค้าต้องการ เป็นสินค้าอาหารสด ราคา
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 11 – 15 ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
บิดา/มารดา  

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพ  
(Physical  Evidence and  Presentation)  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  (People)  อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
ด้านกระบวนการ (Process)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์  (Product)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)  อยู่ในระดับมาก  และด้านราคา  (Price)  
อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ         

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธก์ับ
กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑร์้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์
ธานีในภาพรวม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  อาจารย์นันทิดา  อัมรักษ์  อาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งได้ให้ความรู้และ

คอยให้คำแนะนำ  ข้อคิดเห็นและตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  จนทำให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์  ซึ่งผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
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ใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อ
สินค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้งและส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละ 500 -1,000 บาท ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเป็นอย่างมาก 
 

สรุปการวิจัย 
ผลจากการศึกษาปัจจัยการตลาดในภาพรวม พบว่า .  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า    เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สินค้าท่ีลูกค้าต้องการ เป็นสินค้าอาหารสด ราคา
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง 1,000 -2,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน 11 – 15 ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
บิดา/มารดา  

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพ  
(Physical  Evidence and  Presentation)  อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  (People)  อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
ด้านกระบวนการ (Process)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์  (Product)  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (Place)  อยู่ในระดับมาก  และด้านราคา  (Price)  
อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ         

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน
สะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน และบุคคลที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดบริการที่มีต่อร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป 
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาพรวม แต่ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม ราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธก์ับ
กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑร์้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์
ธานีในภาพรวม 
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ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันฉัตร  จารุวรรณโน1* เพชร  รองพล2 และ สุพรรษา ขาวสนิท3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โดยวิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) จำแนกตามตำบล จากกลุ่มตัวอย่างช่วงวัยทำงาน
จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็นส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่
ด้วยกันมีจำนวนมากท่ีสุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท คนวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุ และมองว่าศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอนาคตมีความจำเป็น อายุท่ีเหมาะสมเข้ารับการให้บริการอยู่ในช่วง 80-89 ป ี

กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายค่าบริการณระดับอัตราค่าบริการ ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 
บาทต่อวัน มากที่สุด  รองลงมาคือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อวันตามลำดับ  ทั้งนี้ในการ Bidding Game ที่เป็นการต่อรอง
ครั้งเดียวพบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงขึ้นทั้ง 3 ประเภท 

 ด้านปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน 3 อันดับสูงสุด พบว่า ปัจจัยทางด้าน
บุคลากรมีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.83 และด้านผลิตภัณฑ์/การบริการมีค่าเฉลี่ย 4.78 ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ความเต็มใจจา่ยใช้บรกิาร, ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน, การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ

  

 
1 อาจารย์, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
2 ดร., หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 90000 
3 นักศึกษา, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
1 Lecturer, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
2 Dr., Graduate Diploma Program in Teaching Profession, Songkhla Rajabhat University 90000 
3 Student, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
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ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันฉัตร  จารุวรรณโน1* เพชร  รองพล2 และ สุพรรษา ขาวสนิท3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โดยวิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) จำแนกตามตำบล จากกลุ่มตัวอย่างช่วงวัยทำงาน
จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็นส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่
ด้วยกันมีจำนวนมากท่ีสุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท คนวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุ และมองว่าศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอนาคตมีความจำเป็น อายุท่ีเหมาะสมเข้ารับการให้บริการอยู่ในช่วง 80-89 ป ี

กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายค่าบริการณระดับอัตราค่าบริการ ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 
บาทต่อวัน มากที่สุด  รองลงมาคือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อวันตามลำดับ  ทั้งนี้ในการ Bidding Game ที่เป็นการต่อรอง
ครั้งเดียวพบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงขึ้นทั้ง 3 ประเภท 

 ด้านปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน 3 อันดับสูงสุด พบว่า ปัจจัยทางด้าน
บุคลากรมีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการมคี่าเฉลี่ย 4.83 และด้านผลิตภัณฑ์/การบริการมคี่าเฉลี่ย 4.78 ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ความเต็มใจจา่ยใช้บรกิาร, ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน, การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ
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Willingness to Pay for Aging Day Care Service in Mueang  Nakhon Si Thammarat District 
Nakhon Si Thammarat Province 

Wanchatt Jaruwanno1 Petch Rongpol2 and Supansa Khaosanit3 

Abstract 

This research aimed to 1) to study the willingness to pay for aging daycare services in Muang District 
Nakhon Si Thammarat Province 2) to study the important factors to pay for aging daycare services in Muang 
District Nakhon Si Thammarat Province, with descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM) 
are used for analyzing. There were 4 0 0  working-age samples with stratified sampling (sub-district 
classification). The results found there were mostly female samples with age between 25-29 years old, most 
of them are living together, graduated bachelor degree, work for hire/officers are what they do for a living. 
The average salary was 16,095 baht by means of 6,827.5 baht average expenditures. The samples generally 
lived with elders and have the opinion of aging daycare service was necessary for the future with 80 - 89 
years old was the appropriate age for this service. 

 The sample had the willingness to pay for aging daycare service type 2 )  slightly take care of 
themselves with 1,000 baht service charge was furthest, with 1) can take care of themselves with 800 baht 
service charge and 3) closely caring with 1,200 baht service charge orderly. However, those 3 service charge 
types were not increased willingness to pay in the Bidding Game questionnaire. 

 The top 3  important factors to pay for aging daycare services found the most important factors 
were the aging daycare services center staffs with 4.85 average, the service process with 4.83 average, and 
the products/services with 4.78 orderly. 

 

Keywords : the willingness to pay, aging daycare services center, aging daycare services 
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บทนำ 

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้เผยแพร่สถิติผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า สถิติจังหวัด
ประชากรรายจังหวัดจำแนกตามช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  มี
ผู้สูงอายุคนไทยจำนวน 288,123 คน เมื่อย้อนดูสถิติย้อนหลังพบว่า ณ  เดือนธันวาคมตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 มี
จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามลำดับคือ ปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 255,290 คน, ปี พ.ศ. 2561 มีจำนวน 264,646 คน, ปี พ.ศ. 
2562 มีจำนวน 273,673 คน, ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 277,074 คน และ ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 287,353 คน  โดยเฉพาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้สูงอายุอาศัยมากที่สุด โดยในสิน้ปี พ.ศ.2564 มีจำนวน 50,071 คน คิดเป็น ร้อยละ
17.77 ของผู้สูงอายุในจังหวัดทั้งหมด (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2565) ซึ่งจากจำนวนผู้สูงที่อายุเพิ่มขึ้นทุก
ปี นอกจากนี้สังคมโลกปัจจุบันกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุควบคู่กับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงทำให้แนวโน้มการดูแล
ผู้สูงอายุโดยลูกหลายมีอัตราลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นทางออกในการสร้างสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ   

การประเมินความเต็มใจจ่ายจะมีการกำหนดระดับอัตราการให้บริการที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการการดูแล
ของผู้สูงอาย ุ นั่นทำให้ความต้องการดูแลที่มากข้ึนจะมีอัตราค่าบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย จากการค้นคว้าอัตราการให้บริการมี
ทั้งการให้บริการรายเดือนและรายวัน  แต่ส่วนมากผู้ให้บริการจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลและเป็นการให้บริการรายเดือน
เสียส่วนใหญ่  ซึ่งขัดกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนต่างจังหวัดท่ีเหมาะกับการรับบริการแบบรายวันมากกว่า เงื่อนไขสำคัญ
ของการศึกษาการให้บริการนี้จะเน้นการให้บริการแบบรายวันที่ผู้สูงอายุจะเดินทางไปกลับในวันเดียวกัน (daycare) เป็นหลัก
เท่านั้น (กนกพรรณ  ตัณฑะเตมีย์, 2561) จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาอัตราการให้บริการสามารถจำแนกได้ 3 
ประเภทตามราคาที่ให้บริการโดยทั่วไปในจังหวัดอื ่น ๆ คือ ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน ดูแลตัวเองได้บ้าง 
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน และดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 
บาทต่อวัน  

การลงทุนจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันจึงจำเป็นต้องศึกษาอุปสงค์ของผู้ซื้อในอนาคตโดยใช้เครื่องมือ
ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay : WTP) การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน  แนวคิดความเต็มใจจ่าย
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้มูลค่าของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเงินเป็น
เครื่องแสดงมูลค่า  โดยวิธีการประเมินความเต็มจ่ายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้ใช้วิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ที่สามารถแบ่งการตั้งคำถามออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) คำถามแบบปลายเปิด (Open – Ended) 2) Bidding 
Game 3) Payment Card และ 4) คำถามแบบปลายปิด (Close – Ended)  (Klose, 1999) โดยคำถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นคำถามประเภทปลายเปิด (Open – Ended) และคำถามประเภทปลายปิด (Close – Ended) ควบคู่กัน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษากลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตเป็นสำคัญ  และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อสามารถ
นำผลการประเมินมาประกอบการตั้งราคาในการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  อีกทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนจัดตั้งศูนย์การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้แนวทางการประเมินความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่สำคัญ
ครั้งนี ้
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สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้เผยแพร่สถิติผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า สถิติจังหวัด
ประชากรรายจังหวัดจำแนกตามช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  มี
ผู้สูงอายุคนไทยจำนวน 288,123 คน เมื่อย้อนดูสถิติย้อนหลังพบว่า ณ  เดือนธันวาคมตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 มี
จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามลำดับคือ ปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 255,290 คน, ปี พ.ศ. 2561 มีจำนวน 264,646 คน, ปี พ.ศ. 
2562 มีจำนวน 273,673 คน, ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 277,074 คน และ ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 287,353 คน  โดยเฉพาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้สูงอายุอาศัยมากที่สุด โดยในสิ้นปี พ.ศ.2564 มีจำนวน 50,071 คน คิดเป็น ร้อยละ
17.77 ของผู้สูงอายุในจังหวัดทั้งหมด (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2565) ซึ่งจากจำนวนผู้สูงที่อายุเพิ่มขึ้นทุก
ปี นอกจากนี้สังคมโลกปัจจุบันกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุควบคู่กับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงทำให้แนวโน้มการดูแล
ผู้สูงอายุโดยลูกหลายมีอัตราลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นทางออกในการสร้างสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ   

การประเมินความเต็มใจจ่ายจะมีการกำหนดระดับอัตราการให้บริการที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการการดูแล
ของผู้สูงอาย ุ นั่นทำให้ความต้องการดูแลที่มากข้ึนจะมีอัตราค่าบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย จากการค้นคว้าอัตราการให้บริการมี
ทั้งการให้บริการรายเดือนและรายวัน  แต่ส่วนมากผู้ให้บริการจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลและเป็นการให้บริการรายเดือน
เสียส่วนใหญ่  ซึ่งขัดกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนต่างจังหวัดท่ีเหมาะกับการรับบริการแบบรายวันมากกว่า เงื่อนไขสำคัญ
ของการศึกษาการให้บริการนี้จะเน้นการให้บริการแบบรายวันที่ผู้สูงอายุจะเดินทางไปกลับในวันเดียวกัน (daycare) เป็นหลัก
เท่านั้น (กนกพรรณ  ตัณฑะเตมีย์, 2561) จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาอัตราการให้บริการสามารถจำแนกได้ 3 
ประเภทตามราคาที่ให้บริการโดยทั่วไปในจังหวัดอื ่น ๆ คือ ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน ดูแลตัวเองได้บ้าง 
ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน และดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 
บาทต่อวัน  

การลงทุนจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันจึงจำเป็นต้องศึกษาอุปสงค์ของผู้ซื้อในอนาคตโดยใช้เครื่องมือ
ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay : WTP) การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน  แนวคิดความเต็มใจจ่าย
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้มูลค่าของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเงินเป็น
เครื่องแสดงมูลค่า  โดยวิธีการประเมินความเต็มจ่ายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้ใช้วิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ที่สามารถแบ่งการตั้งคำถามออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) คำถามแบบปลายเปิด (Open – Ended) 2) Bidding 
Game 3) Payment Card และ 4) คำถามแบบปลายปิด (Close – Ended)  (Klose, 1999) โดยคำถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นคำถามประเภทปลายเปิด (Open – Ended) และคำถามประเภทปลายปิด (Close – Ended) ควบคู่กัน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษากลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตเป็นสำคัญ  และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อสามารถ
นำผลการประเมินมาประกอบการตั้งราคาในการให้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  อีกทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนจัดตั้งศูนย์การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้แนวทางการประเมินความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่สำคัญ
ครั้งนี ้
  

วิธีดำเนินการ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายในรูปแบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันใน
เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่มุ่งศึกษาที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตเป็นสำคัญ   ใช้การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อ
ประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (stratified sampling) จำแนกตามตำบล โดยอาศัยความหนาแน่นของจำนวนประชากรกลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุระหวา่ง 
25-59 ปี ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยพบว่า มีตำบลที่มปีระชากรน้อยกว่า 6,000 คน จำนวน 7 ตำบล คือ ตำบลท่า
ง้ิว ตำบลบางจาก ตำบลกำแพงเซา ตำบลท่าไร่ ตำบลนาทราย ตำบลไชยมนตรี และตำบลมะม่วงสองต้น เพื่อความสะดวกและ
ความประหยัด  ในการเดินทางเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ทำการรวมกลุ่มตำบลดังกล่าว จากนั้นทำการกำหนดสัดส่วนประชากร
ตามความถี่จำนวนประชากรแต่ละตำบล  เพื่อกระจายสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างให้มีจำนวนเท่ากับผลรวมของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งนี้ท่ีใช้สูตรของ Yamane (1973 : 727)  (อนุวตัิ คูณแก้ว, 2560) กรณีทราบประชากรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 
135,684 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399 คน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากสูตรต่อไปนี้  

n = 𝑁𝑁
1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีการตั้งคำถามความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay : 
WTP) แบบสอบถามที่ใช้มีลักษณะ Bidding Game เป็นการต่อรองครั้งเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ระดับความ
ต้องการการดูแลผู้สูงอายุผันแปรไปทิศทางเดียวกับอัตราการให้บริการ   กล่าวคือ สามารถจำแนกอัตราการให้บริการสามารถ
จำแนกได้ 3 ประเภทผ่านการเสนอราคาตามระดบัความต้องการการดูแล โดยการเสนอราคาเริ่มต้น 800 บาท สำหรับผู้สูงอายุ
ที่ดูแลตัวเองได้ ราคา 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้บ้าง และราคา 1,200 บาท  สำหรับผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเอง
ไม่ได้ 

คำตอบท่ีได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เต็มใจจ่ายและไม่เต็มใจจ่าย จากนั้นจะเป็นคำถามปลายเปิดสำหรับผู้ที่มีความเต็มใจ
จ่าย โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเต็มใจจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาเดิม หากไม่มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้นให้ระบุ 0 ซึ่ง
แบบสอบถามได้มีการทำการทดสอบความเชื่อมั่นและดัชนี IOC เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงมากที่สุด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความเต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน

ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการดูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นอกจากน้ีได้มีการหาค่าความเที่ยง (Validity) เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย

นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความคลุมเครือของเนื้อหาให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งในการทดสอบเพื่อหาความเที่ยง พบว่า คำถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกข้อ หรือ มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรของครอนบาค หรือ Cronback’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.997 

ในส่วนการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายโดยใช้วิธี Contingent Valuation Method (CVM)  เป็นการสอบถามความเตม็
ใจท่ีจะจ่ายของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จากคำถามที่มีลักษณะ
ความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay : WTP) โดยการเสนอราคา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าเต็มใจจะจ่ายหรือไม่



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1900

จ่ายตามราคาที่เสนอมาให้ ในการเสนอราคาผู้วิจัยได้ศึกษาและอ้างอิงราคากลางจาก (สถานรับดูแลผู้สูงอายุและผูป้่วยระยะพกั
ฟื้น) ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีราคาในการใช้บริการ 800 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ดูแลตัวเองได้ ราคา 1,000 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่
ดูแลตัวเองได้บ้าง และราคา 1,200 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ไดแ้ละต้องให้อาหารทางสายยาง จากนั้นนำข้อมูลความ
เต็มใจจ่ายที่ได้จากแบบสอบถามมาหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อสรุปผลของความเต็มใจจ่ายของผู้ตอบ
แบบสอบถามสำหรับการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   และใช้การประเมิน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคำถามปลายปิด ประเด็นระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ และนำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ช่วงเวลากลางวันต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็น
ส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อ
เดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท  

ส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนวัยทำงานส่วนใหญ่สนใจให้ผู้สูงอายุในครอบครัวใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.5 และ
มองว่าศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมีความจำเป็นในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 88.5  โดยภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานโดยส่วนใหญ่มองว่า อายุที่เหมาะสมในการใช้บริการมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 80-84 ปี 
เป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่ต้องเข้ารับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาเป็นชว่ง
อายุ 75-79 ปี จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และช่วงอายุ 85-90 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

 

 
รูปที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานท่ีคิดว่าเป็นอายุที่เหมาะสมที่ต้องเขา้รับการให้บริการดูแล

ผู้สูงอาย ุ

 จากการวิจัยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะใช้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน  โดยแบ่ง
ออกเป็นสองมิติ คือ  

มิติแรก กลุ่มตัวอย่างมองถึงการใช้บริการด้วยตัวเองในอนาคตด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของ
การใช้ชีวิตในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งปริมาณการแต่งงานและมีบุตรธิดาลดจำนวนลง ทำให้การวางแผน การใช้ชีวิต
ในช่วงสูงอายุได้เปลี่ยนแปลงไปจากการให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือทายาทดูแลเปลี่ยนไปเป็น การใช้



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1901

จ่ายตามราคาที่เสนอมาให้ ในการเสนอราคาผู้วิจัยได้ศึกษาและอ้างอิงราคากลางจาก (สถานรับดูแลผู้สูงอายุและผูป้่วยระยะพกั
ฟื้น) ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีราคาในการใช้บริการ 800 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ดูแลตัวเองได้ ราคา 1,000 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่
ดูแลตัวเองได้บ้าง และราคา 1,200 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ไดแ้ละต้องให้อาหารทางสายยาง จากนั้นนำข้อมูลความ
เต็มใจจ่ายที่ได้จากแบบสอบถามมาหาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อสรุปผลของความเต็มใจจ่ายของผู้ตอบ
แบบสอบถามสำหรับการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   และใช้การประเมิน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคำถามปลายปิด ประเด็นระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ และนำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ช่วงเวลากลางวันต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากตัวแทนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็น
ส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อ
เดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท  

ส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนวัยทำงานส่วนใหญ่สนใจให้ผู้สูงอายุในครอบครัวใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.5 และ
มองว่าศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมีความจำเป็นในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 88.5  โดยภาพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานโดยส่วนใหญ่มองว่า อายุที่เหมาะสมในการใช้บริการมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 80-84 ปี 
เป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่ต้องเข้ารับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาเป็นชว่ง
อายุ 75-79 ปี จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และช่วงอายุ 85-90 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

 

 
รูปที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานท่ีคิดว่าเป็นอายุที่เหมาะสมที่ต้องเขา้รับการให้บริการดูแล

ผู้สูงอาย ุ

 จากการวิจัยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่จะใช้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน  โดยแบ่ง
ออกเป็นสองมิติ คือ  

มิติแรก กลุ่มตัวอย่างมองถึงการใช้บริการด้วยตัวเองในอนาคตด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของ
การใช้ชีวิตในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งปริมาณการแต่งงานและมีบุตรธิดาลดจำนวนลง ทำให้การวางแผน การใช้ชีวิต
ในช่วงสูงอายุได้เปลี่ยนแปลงไปจากการให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือทายาทดูแลเปลี่ยนไปเป็น การใช้

บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแทน  จากผลการวิจัยนี้เป็นข้อสนับสนุนอย่างหนึ่งให้ผู้ประกอบการสามารถ
พิจารณาการลงทุนสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันได้ในอนาคต และเมื่อดูจากช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ 
คาดว่าจะเป็นผู้ใช้บริการได้ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า ระยะเวลาการใช้บริการในอนาคตที่ค่อนข้างนานนี้อาจมีปัจจัยอื่น ๆ 
ที่ทำให้พฤติกรรมหรือทัศนคติในการมองการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้ 

มิติที่สอง คือ ความเต็มใจจ่ายเพื่อเข้ารับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน โดยมีกลุ่มของผู้สูงอายุแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ตามความต้องการการดูแลและอัตราค่าบริการตลาด คือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน 2) 
ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อวัน จากอัตราค่าให้บริการดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายค่าบริการณระดับอัตรา
ค่าบริการ ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน มากที่สุด  รองลงมาคือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 
800 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อ
วันตามลำดับ  ท้ังนี้ในการ Bidding Game ที่เป็นการต่อรองครั้งเดียวพบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงข้ึนท้ัง 3 ประเภท 

 
รูปที่ 2 แสดงค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงาน จำแนกความเตม็ใจจ่ายตามความสามารถในการดูแลตัวเอง

ของผู้สูงอาย ุ
 จากรูปที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา
กลางวันในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 247 คน โดยแยกตามความสามารถในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ คือ 
ดูแลตัวเองได้ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.72 ดูแลตัวเองได้บ้าง จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 54.66 และดูแลตัวเองไม่ได้
หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 1.62 และไม่เต็มใจจ่ายจำนวน 153 คน 
โดยแยกความสามารถในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ คือ ดูแลตัวเองได้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.84 ดูแลตัวเองได้บ้าง จำนวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 และดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จำนวน 7 คิด
เป็นร้อยละ 4.57 

108 (73.97%)

135 (55.56%)

4 (36.36%)

38 (26.03%)

108 (44.44%)

7 (63.64%)

1 .  ดู แลตั ว เองได้  ค่ าบริ การ  800 บาท
ต่อวัน

2 .  ด ู แ ล ต ั ว เ อ ง ไ ด ้บ ้ า ง  ค ่ า บ ร ิ ก า ร  
1 ,000 บาทต่อวัน

3 .  ด ู แ ล ตั ว เ อ ง ไ ม ่ ไ ด้ห ร ื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เดิน ไ ด้ จ า เ ป็นต้ อ ง ได้ รั บ ก า รดู แ ลอย่ า ง
ใกล้ ชิด  ค่ าบริ การ  1 ,200 บาทต่อวัน

ความถี่ (ร้อยละ)

คว
าม

สา
มา
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ใน
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แล
ตัว

เอง

เต็มใจจ่าย

ไม่เต็มใจจ่าย
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รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยทีม่ีความสำคัญต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยด์ูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน 

จากการสำรวจปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตดัสินใจใช้บริการศนูย์ดูแลผูส้งูอายุในช่วงเวลากลางวันค่าเฉลี่ยในทุกด้าน
ที่ทำการสำรวจมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ อันดับที่ 1 ด้านบุคลากร ณ ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับบุคลากรของ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันต้องมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญความเพียงพอของจำนวนบุคลากรและทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการ    อันดับที่ 2 ด้านกระบวนการการให้บริการ ณ ค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.08 คือศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันที่จะต้องแสดงถึงมาตรฐานสากลหรือวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุมีการวิเคราะห์พฤติกรรมความ
เสี่ยงของผู้สูงอายุมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในและความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาในการให้บริการ  และด้าน
ที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ ณ ค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.16 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันจะต้อง
ได้รับการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายมีระบบรักษาความปลอดภัยการให้ความสำคัญกับความ
เชี่ยวชาญและจุดบริการของบุคลากรในศูนย์  ปัจจัยที่ผมตัวอย่างให้ความสำคัญคือ 1 ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ  ด้าน
บุคลากรและด้านกระบวนการการให้บริการ และลักษณะด้านกายภาพและราคา 

สิ่งที่สะท้อนความเต็มใจจ่ายเหล่านีเ้กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันและอนาคตด้วย กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนถึงวัยสูงอายุให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   ครั้นเมื่อ
จำเป็นจะต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต  กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกประเภทดูแลตัวเองได้ตามสภาพร่างกายและ
ความต้องการการดูแลของต้นเองในขณะนั้น  โดยที่ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน  เป็นต้นทุนต่ำที่สุดที่จะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มที่
สามารถดูแลตนเองได้  นั่นทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  การหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ  
และมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพในอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือก
ประเภทการรับบริการ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ในทางกลับกันหากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนให้อยู่ใน
ระดับดังกล่าวได้  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการก็จะผันแปรเพิ่มขึ้นไป  

แต่ด้วยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการทั้ง 3 ประเภทที่ไม่แตกต่างกันมาก  สำหรับผู้บริโภคบางคนยินดทีี่จะ
จ่ายในราคาที่สูงขึ้นจากประเภทที่ ) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน เป็นประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 

4.78

4.7

4.51

4.62
4.85

4.72

4.83

1. ด้านผลิตภัณฑ์/การ
ให้บริการ

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการเข้าถึงลูกค้า

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด5. ด้านบุคลากร

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7. ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ
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รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยทีม่ีความสำคัญต่อการตดัสินใจใช้บริการศูนยด์ูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน 

จากการสำรวจปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตดัสินใจใช้บริการศนูย์ดูแลผูส้งูอายุในช่วงเวลากลางวันค่าเฉลี่ยในทุกด้าน
ที่ทำการสำรวจมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ อันดับที่ 1 ด้านบุคลากร ณ ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับบุคลากรของ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันต้องมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญความเพียงพอของจำนวนบุคลากรและทัศนคติ
ที่ดีต่อการให้บริการ    อันดับที่ 2 ด้านกระบวนการการให้บริการ ณ ค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.08 คือศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันที่จะต้องแสดงถึงมาตรฐานสากลหรือวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุมีการวิเคราะห์พฤติกรรมความ
เสี่ยงของผู้สูงอายุมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในและความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาในการให้บริการ  และด้าน
ที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ ณ ค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.16 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันจะต้อง
ได้รับการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายมีระบบรักษาความปลอดภัยการให้ความสำคัญกับความ
เชี่ยวชาญและจุดบริการของบุคลากรในศูนย์  ปัจจัยที่ผมตัวอย่างให้ความสำคัญคือ 1 ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ  ด้าน
บุคลากรและด้านกระบวนการการให้บริการ และลักษณะด้านกายภาพและราคา 

สิ่งที่สะท้อนความเต็มใจจ่ายเหล่านีเ้กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันและอนาคตด้วย กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนถึงวัยสูงอายุให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   ครั้นเมื่อ
จำเป็นจะต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต  กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกประเภทดูแลตัวเองได้ตามสภาพร่างกายและ
ความต้องการการดูแลของต้นเองในขณะนั้น  โดยที่ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน  เป็นต้นทุนต่ำที่สุดที่จะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มที่
สามารถดูแลตนเองได้  นั่นทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  การหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ  
และมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพในอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการเลือก
ประเภทการรับบริการ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ในทางกลับกันหากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนให้อยู่ใน
ระดับดังกล่าวได้  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการก็จะผันแปรเพิ่มขึ้นไป  

แต่ด้วยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการทั้ง 3 ประเภทที่ไม่แตกต่างกันมาก  สำหรับผู้บริโภคบางคนยินดทีี่จะ
จ่ายในราคาที่สูงขึ้นจากประเภทที่ ) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน เป็นประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 

4.78

4.7

4.51

4.62
4.85

4.72

4.83

1. ด้านผลิตภัณฑ์/การ
ให้บริการ

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการเข้าถึงลูกค้า

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด5. ด้านบุคลากร

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7. ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ

1,000 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาท
ต่อวัน ตามลำดับได้  เพราะยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหรือมากกว่า   และเมื่อ
พิจารณาความถี่ของการตอบเรื่องความเต็มใจจ่ายพบว่าความเต็มใจจ่ายที่มีความถี่สูงที่สุดจำนวน 135 คน คือ ประเภทที่ 2) 
ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน  สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเปรียบเทียบเฉพาะความเต็มใจจ่ายของทั้ง 3 ประเภท 
จะพบว่า ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 บาทต่อวัน มีความถ่ีความเต็มใจจ่ายมากที่สุด  นั่นคือการสะทอ้น
ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อรับการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง   

สรุปผลการวิจัย 

ผลความเต็มใจจ่ายข้างต้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการเป็นสำคัญด้วย
ลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจให้บริการแก่ผู้สูงอายุชำระเงินค่าบริการมีทั้งในรูปของตัวผู้สูงอายุชำระเองหรือลูกหลานของ
ผู้สูงอายุที่มารับบริการเป็นผู้รับผิดชอบก็เป็นได้  สิ่งสำคัญคือคุณค่าทางจิตใจของการให้บริการของทั้งสองประเภทก็แตกต่าง
กันไปด้วย  การให้บริการแก่บุพการีของลูกหลานท่ีประทับใจให้สามารถสร้างความไว้วางใจและอาจจะนำไปสู่การมาใช้บริการ
ของลูกหลานเองในอนาคตก็เป็นได้   

จากผลการวิจัยที่ความเต็มใจจ่ายในประเภทท่ี 2 มีค่ามากที่สุดนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการสนับสนุนว่าการจัดการ
ให้บริการควรสะท้อนถึงมูลค่ากองการบริการที่ไม่ตำ่กว่า 1,000 บาทต่อวันในสายตาของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอยา่ง
ยิ่งพี่จะสร้างความมั่นใจและตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุปรากฏในบทของคนไทยเปลี่ยนมาเป็นการใช้บริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทน 

ทั้งนีป้ัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สงูอายุในช่วงเวลากลางวันทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากที่สุดทั้งหมด และปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริการ และ
ด้านผลิตภัณฑ์การให้บริการ    จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน
ล้วนเป็นปัจจัยด้านคุณภาพแทบทั้งสิ้น  สิ่งสำคัญของการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงหนีไม่พ้นการรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา และการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง โดยเฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและคณะวิทยาการจัดการที่ได้อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการวิจัย  และขอบคุณอาจารย์ภายในหลักสูตรที่คำปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปรับปรุงการขับเคลื่อนการวิจัยให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ อาจารย์ คมวิทย์ สิริธร อาจารย์ จตุรภัทร จันทร์ทิตย์  และอาจารย์ พิมใจ พรหมสุวรรณ 
คณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและคณะวิทยาการจัดการ 
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บทคัดย7อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค4เพื่อศึกษากลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันและความสำเร็จในการดำเนินงาน

ของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยทำการลงพื้นที่เก็บข9อมูลกลุLมตัวอยLางจากผู9ประกอบการ 

จำนวน 380 ตัวอยLาง ด9วยวิธีการสุLมกลุLมตัวอยLางแบบงLายโดยใช9แบบสอบถามเปVนเครื่องในการเก็บข9อมูล ผลการศึกษาพบวLา กลุLม

ตัวอยLางสLวนใหญLเปVนเพศหญิง มีอายุ 40 - 60 ปZ มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

น9อยกวLา 9 ปZ ผลการศึกษา กลยุทธ4การสร9างความความได9เปรียบทางการแขLงขัน พบวLา กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง กลยุทธ4

การตอบสนองอยLางรวดเร็ว และกลยุทธ4มุLงตลาดเฉพาะสLวนสLงตLอความสำเร็จในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมเทLากับ

ร9อยละ 57.5 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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Abstract 
This research aimed to study Strategies Competitive Advantage and operational success in traditional 

retail store Songkhla District Songkhla Province. By conducting a sampling of  380 entrepreneur using a sampling 

method. The questionnaire was used to collect data. The study found that; most of them are female, 40 – 60 

years, marital status, study at a bachelor’s degree and period of business less than 9 years. The results of the 

competitive advantage found that; differentiation strategies, Quick Response strategies and focus strategies 

affect the Success of the operation traditional retail stores equal to 57.5% by a statistical significance at the .01 

level. 
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บทนำ 
ร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมเปVนอีกหนึ่งสายธุรกิจที่มีความเกLาแกLมากที่สุดของเมืองไทย เปVนกิจการที่สามารถเข9าถึงผู9บริโภค

ได9ในทุกกลุLม สLงผลให9กิจการประเภทนี้ถือวLาได9รับความนิยมมากจากทั้งทางฝâäงผู9ประกอบการ โดยลักษณะร9านค9าจะเปVนร9าน 

ห9องแถวขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไมLมากมีขนาด 1-2 คูหา ร9านค9าบางร9าน ชั้นบนจะเปVนที่พักอาศัยสLวนชั้นลLางเปVนพื้นที่สำหรับขายสินค9า

ของกิจการมักเปVนคนพื้นที่เปVนร9านค9าที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภค ขายสินค9าให9กับผู9คนที่อาศัยอยูLในบริเวณใกล9เคียง และบริเวณ

รอบ ๆ เมือง การจำหนLายสินค9าเปVนรูปแบบเดิม คือการตกแตLงร9านค9าไมLทันสมัย การจัดวางสินค9าไมLเปVนหมวดหมูLอาศัย 

ความสะดวกในการหยิบสินค9าให9กับลูกค9า สินค9าภายในร9าน(เพ็ญลักษณ4 ทองศรี, 2563) ร9านค9าปลีกในประเทศไทยมีจำนวนมาก 

โดยมีร9านค9าสLงค9าปลีกจำนวนทั้งสิ้น 4 แสนกวLาร9านค9า แบLงเปVนร9านค9าสLงค9าปลีกขนาดใหญL-กลาง (นิติบุคคล) จำนวน 18,735 

ร9านค9า และร9านค9าปลีกขนาดเล็ก/ร9านโชหLวย ประมาณ 400,000 ร9านค9า(กรมพัฒนาธุรกิจการค9า, 2564) โดยภาพรวมธุรกิจ

ร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมมีสLวนแบLงตลาดร9อยละ 44 รองลงมาคือ ร9านสะดวกซื้อ ร9อยละ 31.8 และไฮเปอร4มาร4เก็ต ร9อยละ 24.1 

สถิติจำนวนร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมทั่วประเทศไทยในปZ 2562 อยูLที่ประมาณ 443,123 ร9าน เพิ่มขึ้นจากปZ 2561 มีจำนวน 438,820 

ร9าน แบLงสัดสLวนเปVนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34% ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 16% ภาคใต9 15% และกรุงเทพและปริมณฑล 

13% ซึ่งโดยธรรมชาติของร9านโชหLวย มีทั้งร9านที่อยูLมานาน สLงตLอรุLนตLอรุLน และร9านที่ปïดตัวลงไป แตLในเวลาเดียวกันจะเกิด 

ร9านใหมLตลอด(www.Brandbuffet, 2564) 

ปâจจุบันทุกธุรกิจจำเปVนต9องให9ความสำคัญกับการสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขัน (Competitive Advantage)  

เปVนกระบวนการที่จะนำไปสูLการเปVนผู9นำตลาดหรือการได9กำไรที่มากกวLาคูLแขLงขัน จึงเปVนภารกิจสำคัญตLอการดำเนินธุรกิจในระยะ

ยาว เพราะเมื่อธุรกิจสามารถสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันเหนือคูLแขLงขันได9กห็มายความวLาธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได9

ดีกวLาคูLแขLงขัน ความได9เปรียบทางการแขLงขันถือเปVนสิ่งหนึ่งที่มีความจำเปVนในการดำเนินธุรกิจในยุคที่การแขLงขันมีความรุนแรง 

(วสุธิดา นักเกษมและประสพชัย พสุนนท4,2561) ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ4การแขLงขันที่ชัดเจนจะชLวยสร9างขีดความสามารถและ

ความได9เปรียบทางการแขLงขันของธุรกิจให9เหนือกวLาคูLแขLง และสามารถมองเห็นโอกาในการดำเนินงานที่ชัดเจนทำให9ธุรกิจสามารถ

ดำเนินการให9เปVนไปตามเปñาหมายและสามารถตอบสนองความต9องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยLางตLอเนื่อง (รัฐนันท4 พงศ4วิ

รุทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอLาง, 2554) ดังนั้นธุรกิจจะประสบความสำเร็จจำเปVนต9องให9ความสำคัญกับกลยุทธ4การแขLงขันทีเ่หมาะสม  

การวัดผลความสำเร็จในการดำเนินงาน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช9การประเมินผลในสLวนของผลประกอบการของธุรกิจ  

โดยใช9เครื่องมือทางการจัดการคือ Balanced Scorecard : BSC ตามแนวคิดของ Kaplan and Norton (1996) เพื่อชLวยประเมิน

ธุรกิจและเปVนตัวชี้วัดผลประกอบการของธุรกิจแบบสมดุล โดยพิจารณาตัว ชี้วัด 4 มุมมอง ประกอบด9วย ด9านการเงนิ (Financial 

Perspective) ด9านลูกค9า (Customers Perspective) ด9านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และด9าน 

การเรียนรู9และการพัฒนา (Learning and Growth) (นภดล รLมโพธิ์, 2553) 

จากข9อมูลข9างต9น ทำให9ผู 9วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื ่อง กลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขันที่สLงผลตLอความสำเร็จ 

ในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเล็งเห็นวLาการวางแผนกลยุทธ4ที่

เหมาะสมภายใต9สถานการณ4ที่เปลี่ยนแปลงอยLางรวดเร็วนั้นจะเปVนการเพิ่มความสามารถทางการแขLงขันได9อยLางมีประสิทธิภาพและ 

ทำให9ผู9ประกอบการธุรกิจร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงอยูLในตลาดได9อยLางแข็งแกรLงและยั่งยืนตLอไป 

วัตถุประสงค8การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข9อมูลทั่วไปของผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

2. เพื่อศึกษากลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันที่มีอิทธิพลตLอความสำเร็จในการดำเนินงานของร9านค9าปลีก

แบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช9ในการศึกษา คือ ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสงขลา จำนวน 10,795 ร9านค9า (ที่มา : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค9า สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ,2564) ผู9วิจัยได9คำนวณด9วยสูตรคำนวณ

กลุLมตัวอยLางของทาโรLยามาเนL ซึ่งได9กลุLมตัวอยLาง 380 ตัวอยLาง และใช9วิธีการสุLมอยLางแบบงLาย 

เครื่องมือที่ใชGในงานวิจัย   

 การศึกษางานวิจ ัยครั ้งนี ้ เปVนงานวิจ ัยประเภทเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย การให9กลุLมตัวอยLาง 

ทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เปVนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข9อมูล ซึ่งพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาค9นคว9า จากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขันที่สLงผลตLอความสำเร็จในการ

ดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จากนั้นทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล9องระหวLางข9อคําถามและวัตถุประสงค4 (Item-Objective Congruence Index: IOC) และ

ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยคLา Cronbach’s Alpha ที่ได9อยูLระหวLาง 0.92 หรือ 92.0% ซึ่งอยูLในเกณฑ4ยอมรับ

ได9 โดยโครงสร9างของแบบสอบถามแบLงออกเปVน 2 สLวน ดังนี้ 

 สLวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขัน โดยแบLงเปVนกลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง  

กลยุทธ4การตอบสนองอยLางรวดเร็ว กลยุทธ4การมุLงตลาดเฉพาะสLวน และกลยุทธ4การเปVนผู9นำด9านต9นทุน ข9อคำถามในสLวนนี้

ปรับปรุงมาจากการศึกษาของกิรติพงษ4 ปâญญาเรือง (2559) โดยใช9ระดับการวัดข9อมูลประเภทอันตรภาค แบLงเปVน 5 ระดับ ตั้งแตL 

1 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับน9อยที่สุด จนถึง 5 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับมากที่สุด 

 สLวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมโดยแบLงเปVน ด9านการเงิน ด9าน

ลูกค9า ด9านการเรียนรู9และพัฒนาและด9านกระบวนการภายใน ข9อคำถามในสLวนนี้ปรับปรุงมาจากการศึกษาของกิรติพงษ4 ปâญญา

เรือง (2559) โดยใช9ระดับการวัดข9อมูลประเภทอันตรภาค แบLงเปVน 5 ระดับ ตั้งแตL 1 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับน9อยที่สุด 

จนถึง 5 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับมากที่สุด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

การสรGางความไดGเปรียบทางการแขNงขัน 

- กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง 

- กลยุทธ4การตอบสนองอยLางรวดเร็ว 

- กลยุทธ4การมุLงตลาดเฉพาะสLวน 

- กลยุทธ4การเปVนผู9นำด9านต9นทุน 
 

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรGานคGาปลีกแบบด้ังเดิม 

- ด9านการเงิน 

- ด9านลูกค9า 

- ด9านการเรียนรู9และพฒันา 

- ด9านกระบวนการภายใน 
 

ตัวแปรตGน 
 

ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช9ในการศึกษา คือ ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสงขลา จำนวน 10,795 ร9านค9า (ที่มา : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค9า สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ,2564) ผู9วิจัยได9คำนวณด9วยสูตรคำนวณ

กลุLมตัวอยLางของทาโรLยามาเนL ซึ่งได9กลุLมตัวอยLาง 380 ตัวอยLาง และใช9วิธีการสุLมอยLางแบบงLาย 

เครื่องมือที่ใชGในงานวิจัย   

 การศึกษางานวิจ ัยครั ้งนี ้ เปVนงานวิจ ัยประเภทเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย การให9กลุLมตัวอยLาง 

ทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เปVนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข9อมูล ซึ่งพัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาค9นคว9า จากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขันที่สLงผลตLอความสำเร็จในการ

ดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จากนั้นทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล9องระหวLางข9อคําถามและวัตถุประสงค4 (Item-Objective Congruence Index: IOC) และ

ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยคLา Cronbach’s Alpha ที่ได9อยูLระหวLาง 0.92 หรือ 92.0% ซึ่งอยูLในเกณฑ4ยอมรับ

ได9 โดยโครงสร9างของแบบสอบถามแบLงออกเปVน 2 สLวน ดังนี้ 

 สLวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขัน โดยแบLงเปVนกลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง  

กลยุทธ4การตอบสนองอยLางรวดเร็ว กลยุทธ4การมุLงตลาดเฉพาะสLวน และกลยุทธ4การเปVนผู9นำด9านต9นทุน ข9อคำถามในสLวนนี้

ปรับปรุงมาจากการศึกษาของกิรติพงษ4 ปâญญาเรือง (2559) โดยใช9ระดับการวัดข9อมูลประเภทอันตรภาค แบLงเปVน 5 ระดับ ตั้งแตL 

1 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับน9อยที่สุด จนถึง 5 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับมากที่สุด 

 สLวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมโดยแบLงเปVน ด9านการเงิน ด9าน

ลูกค9า ด9านการเรียนรู9และพัฒนาและด9านกระบวนการภายใน ข9อคำถามในสLวนนี้ปรับปรุงมาจากการศึกษาของกิรติพงษ4 ปâญญา

เรือง (2559) โดยใช9ระดับการวัดข9อมูลประเภทอันตรภาค แบLงเปVน 5 ระดับ ตั้งแตL 1 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับน9อยที่สุด 

จนถึง 5 เทLากับ มีความคิดเห็นอยูLในระดับมากที่สุด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

การสรGางความไดGเปรียบทางการแขNงขัน 

- กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง 

- กลยุทธ4การตอบสนองอยLางรวดเร็ว 

- กลยุทธ4การมุLงตลาดเฉพาะสLวน 

- กลยุทธ4การเปVนผู9นำด9านต9นทุน 
 

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรGานคGาปลีกแบบด้ังเดิม 

- ด9านการเงิน 

- ด9านลูกค9า 

- ด9านการเรียนรู9และพฒันา 

- ด9านกระบวนการภายใน 
 

ตัวแปรตGน 
 

ตัวแปรตาม 

การวิเคราะห8ขGอมูลและสถิติที่ใชG 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในสLวนที่เกี่ยวกับข9อมูลทั่วไป กลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการ

แขLงขันและความสำเร็จของผู9ประกอบการในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใช9สถิติ 

ร9อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คLาเฉลี่ย (Mean) และคLาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) สำหรับการทดสอบสมมติฐานผู9วิจัยใช9สถิติทดสอบการวิเคราะห4โดยใช9

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากที่สุด จำนวน 273 คน ร้อยละ 71.8 มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40 - 60 ปี จำนวน 190 คน ร้อยละ 50.0 สถานภาพสมรส จำนวน 

266 คน ร้อยละ 70.0  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 171 คน ร้อยละ 45.0  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา  

 ผลการวิเคราะห8กลยุทธ8การสรGางความแตกตNาง พบวLา ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมใช9วิธีการสร9างความ

แตกตLางโดยให9ลูกค9าเปลี่ยนสินค9าได9กรณีสินค9าชำรุดในระดับดีมาก มีคLาเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือ ให9ความสำคัญกับการเลือกทำเล

ทีต่ั้ง รวมถงึปñายที่ชัดเจนโดดเดLนกวLาคูLแขLง มีคLาเฉลี่ย 3.86 การนำสินค9าที่มคีณุภาพ มมีาตรฐาน เปVนทีย่อมรบัจากลูกค9า มคีLาเฉลี่ย 

3.78 สินค9าที่วางจำหนLายมีความสะอาด ถูกต9องตามหลักอนามัย มีคLาเฉลี่ย 3.72 การให9ข9อมูลและบอกรายละเอียดสินค9าอยLาง

สม่ำเสมอ มีคLาเฉลี่ย 3.64 และการมีสินค9าไว9คอยให9บริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต9องการของลูกค9า มีคLาเฉลี่ย 3.56 

ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8กลยุทธ8การตอบสนองอยNางรวดเร็ว พบวLา ผู9ประกอบการร9านค9าปลกีแบบดัง้เดมิใช9วธิกีารสLงมอบสินค9า

ที่รวดเร็วให9กับลูกค9าในสภาพที่สมบูรณ4 อยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ การนำข9อเสนอแนะจากลูกค9ามาปรับปรุง

การจัดการภายในร9าน มีคLาเฉลี่ย 3.88 . มีชLองทางการจัดจำหนLายที่ให9ลูกค9าได9เลือกสินค9าได9อยLางรวดเร็ว มีคLาเฉลี่ย 3.59 การนำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วเข9ามาใช9ในการบริหารจัดการ มีคLาเฉลี่ย 3.72 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8กลยุทธ8การมุNงตลาดเฉพาะสNวน พบวLา ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมใช9วิธีการนำสินค9าที่ตรง

กับความต9องการของลูกค9าอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 3.47 รองลงมาคือ สามารถตอบสนองความต9องการของกลุLมเปñาหมาย

เฉพาะกลุLมได9ดี และมีประสิทธิภาพกวLา มีคLาเฉลี่ย 3.27 ร9านให9ความสำคัญกับการขยายเวลาในการขายมากขึ้น เพื่ออำนวยความ

สะดวกตLอลูกค9า มีคLาเฉลี่ย 3.22 ทLานคิดวLาร9านของทLานมีเปñาหมายชัดเจนในการขายสินค9า มีคLาเฉลี่ย 2.58 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8กลยุทธ8การเปgนผูGนำดGานตGนทุน พบวLา ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมใช9วิธีการมีตัวแทน

จำหนLายสินค9าจากบริษัทผู9ผลิตสำหรับสินค9าบางประเภทเพื่อลดต9นทุนอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ทLานคิดวLา

การสั่งซื้อสินค9าเปVนจำนวนมาก เพื่อลดต9นทุนตLอชิ้น มีคLาเฉลี่ย 3.23 ทLานคิดวLาทLานมีการใช9เงินลงทุนได9อยLางคุ9มคLาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน มีคLาเฉลี่ย 2.96 มีตัวแทนจำหนLายสินค9าจากบริษัทผู9ผลิตสำหรับสินค9าบางประเภทเพื่อลดต9นทุน  

มีคLาเฉลี่ย 2.21 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

ผลการวิเคราะห8ดGานการเงิน พบวLา ภาพรวมด9านการเงินอยูLในระดับน9อย มีคLาเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเปVนราย ด9าน

กิจการสามารถควบคุมสถานะการเงินและควบคุมไมLให9มีหนี้สินมากจนเกินไปอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือด9าน

สามารถใช9ทรัพยากรที่มีอยูLเพื่อควบคุมกิจการอยLางมีประสิทธิภาพและคุ9มคLาอยLางตLอเนื่อง มีคLาเฉลี่ย 3.11 รองลงมาคือด9านกิจการ

สามารถเพิ่มรายได9จากลูกค9าอยLางตLอเนื่อง มีคLาเฉลี่ย 2.68 รองลงมาคือด9านกิจการมีการวางแผนทางด9านการเงินกับองค4กรตLางๆ 

เชLน ธนคาร เปVนต9น มีคLาเฉลี่ย 1.69 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8ดGานลูกคGา พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับมาก มีคLาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปVนราย ด9านกิจการมีการ

ตรวจสอบความถูกต9องของสินค9ากLอนให9ลูกค9าอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ กิจการสามารถนำคำติชมของลูกค9ามา

วิเคราะห4และนำไปปรับปรุงการให9บริการ มีคLาเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือด9านการพัฒนาให9บริการแกLลูกค9าให9มีความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อตอบสนองความต9องของลูกค9า มีคLาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือด9านกิจการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความ

ต9องการของลูกค9าได9ตลอดเวลา มีคLาเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8ดGานการเรียนรูGและพัฒนา พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับปานกลาง มีคLาเฉลี่ย 2.66 เมื่อพิจารณาเปVนราย 

ด9านกิจการมีเปลี่ยนสินค9าภายในไปตามกระแสนิยมของลูกค9าอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 3.02 รองลงมาคือด9านกิจการนำกลยุทธ4

การบริหารเข9ามาปรับใช9ในธุรกิจมีคLาเฉลี่ย 2.99 รองลงมาคือด9านกิจการมีการวLางแผนรับมือกับสถานการณ4ตLางที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต มีคLาเฉลี่ย 2.48 รองลงมาคือด9านการนำเทคโนโลยีใหมLๆเข9ามาใช9ในธุรกิจ มีคLาเฉลี่ย 2.16 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห8ดGานกระบวนการภายใน พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับปานกลาง มีคLาเฉลี่ย 2.83 เมื่อพิจารณาเปVนราย 

ด9านกิจการได9เตรียมข9อมูลในทุก ๆ ด9านเพื่อการตัดสินใจลงทุนอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 2.91 รองลงมากิจการมีการวิเคราะห4

และวางแผนในการเพิ่มจำนวนลูกค9ามีคLาเฉลี่ย 2.83 รองลงมาคือด9านกิจการมีการปรับปรุงวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน มีคLาเฉลี่ย  2.75 ตามลำดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสำเร็จในการนำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่า มีตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้การ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

.918 

.371 

.288 

.058 

 

.293 

3.188 

6.407 

.002 

.000** 

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องอย่างรวดเร็ว .284 .048 .278 5.901 .000** 

กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน .271 .041 .302 6.664 .000** 

กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน .014 .035 .018 .414 .679 

R = .575  R Square = .330    Adjusted R Square = .323 

**นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01   



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1911

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

ผลการวิเคราะห8ดGานการเงิน พบวLา ภาพรวมด9านการเงินอยูLในระดับน9อย มีคLาเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเปVนราย ด9าน

กิจการสามารถควบคุมสถานะการเงินและควบคุมไมLให9มีหนี้สินมากจนเกินไปอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือด9าน

สามารถใช9ทรัพยากรที่มีอยูLเพื่อควบคุมกิจการอยLางมีประสิทธิภาพและคุ9มคLาอยLางตLอเนื่อง มีคLาเฉลี่ย 3.11 รองลงมาคือด9านกิจการ

สามารถเพิ่มรายได9จากลูกค9าอยLางตLอเนื่อง มีคLาเฉลี่ย 2.68 รองลงมาคือด9านกิจการมีการวางแผนทางด9านการเงินกับองค4กรตLางๆ 

เชLน ธนคาร เปVนต9น มีคLาเฉลี่ย 1.69 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8ดGานลูกคGา พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับมาก มีคLาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปVนราย ด9านกิจการมีการ

ตรวจสอบความถูกต9องของสินค9ากLอนให9ลูกค9าอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ กิจการสามารถนำคำติชมของลูกค9ามา

วิเคราะห4และนำไปปรับปรุงการให9บริการ มีคLาเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือด9านการพัฒนาให9บริการแกLลูกค9าให9มีความสะดวกรวดเร็ว

เพื่อตอบสนองความต9องของลูกค9า มีคLาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือด9านกิจการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความ

ต9องการของลูกค9าได9ตลอดเวลา มีคLาเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห8ดGานการเรียนรูGและพัฒนา พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับปานกลาง มีคLาเฉลี่ย 2.66 เมื่อพิจารณาเปVนราย 

ด9านกิจการมีเปลี่ยนสินค9าภายในไปตามกระแสนิยมของลูกค9าอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 3.02 รองลงมาคือด9านกิจการนำกลยุทธ4

การบริหารเข9ามาปรับใช9ในธุรกิจมีคLาเฉลี่ย 2.99 รองลงมาคือด9านกิจการมีการวLางแผนรับมือกับสถานการณ4ตLางที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต มีคLาเฉลี่ย 2.48 รองลงมาคือด9านการนำเทคโนโลยีใหมLๆเข9ามาใช9ในธุรกิจ มีคLาเฉลี่ย 2.16 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห8ดGานกระบวนการภายใน พบวLา ภาพรวมอยูLในระดับปานกลาง มีคLาเฉลี่ย 2.83 เมื่อพิจารณาเปVนราย 

ด9านกิจการได9เตรียมข9อมูลในทุก ๆ ด9านเพื่อการตัดสินใจลงทุนอยูLในอับดับแรก มีคLาเฉลี่ย 2.91 รองลงมากิจการมีการวิเคราะห4

และวางแผนในการเพิ่มจำนวนลูกค9ามีคLาเฉลี่ย 2.83 รองลงมาคือด9านกิจการมีการปรับปรุงวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน มีคLาเฉลี่ย  2.75 ตามลำดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสำเร็จในการนำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่า มีตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้การ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

.918 

.371 

.288 

.058 

 

.293 

3.188 

6.407 

.002 

.000** 

กลยุทธ์การตอบสนองความต้องอย่างรวดเร็ว .284 .048 .278 5.901 .000** 

กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน .271 .041 .302 6.664 .000** 

กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน .014 .035 .018 .414 .679 

R = .575  R Square = .330    Adjusted R Square = .323 

**นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01   

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.575 แสดงว่า ตัวแปรกลยุทธ์การสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยจากการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันทีส่่งต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีค่าเท่ากับร้อยละ 57.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 40 - 60 ปี สอดคล้องกับเนตรนภา 

สมปินตา, ภัทริกา มณีพันธ์, ปรีดา ศรีนฤวรรณ และภูษณิศา เตชเถกิง (2561) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่

ระหว่าง 41-50 ปี ขณะที่กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมใน

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การมุ่งตลาด

เฉพาะส่วน สอดคล้องกับวลัย ซ่อนกลิ่น (2562) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ

คุณภาพของสินค้าที่มาวางจำหน่าย การให้ความสำคญักับการตดิป้ายราคาที่ชัดเจน รวมถึงสถานที่จัดจำหน่ายทำเลที่ตั้งอยู่ใต้แหล่ง

ที่พักอาศัยและสะดวกต่อการเดินทาง เป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล9องกับ พัชราภรณ4 เลขยันต์ (2561) กล่าวไว้ว่า 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านยอดขาย และกำไรมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสำเร็จกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิม ในส่วนของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การให9ลูกค9าเปลี่ยนสินค9าได9กรณีสินค9าชำรุด การให9ความสำคัญกับการ

เลือกทำเลที่ตั้ง รวมถึงปñายที่ชัดเจนโดดเดLนกวLาคูLแขLง การนำสินค9าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เปVนที่ยอมรับจากลูกค9า การให9ข9อมูล

และบอกรายละเอียดสินค9าอยLางสม่ำเสมอ และการมีสินค9าไว9คอยให9บริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต9องการของลูกค9า 

สอดคล9องกับ อานุภาพ คีรีพัฒน์ และธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ (2564) กล่าวไว้ว่า ตัวแปรด้านคุณภาพบริการ ที่ประกอบด้วย บริการ

ด้วยความเป็นมิตร บริการได้หลายช่องทางรวดเร็ว ราคาเหมาะสม สินค้ามีคุณภาพ และสถานที่สะดวกสบาย ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมี

ผู้ประกอบการที่มองว่ากลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม สอดคล้อง

กับ เนตรนภา สมปินตา, ภัทริกา มณีพันธ์, ปรีดา ศรีนฤวรรณ และภูษณิศา เตชเถกิง (2561) กล่าวไว้ว่า สำหรับกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันในส่วนผู้บริโภคมองว่า กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงสุดในส่วนสหกรณ์ร้านค้าสัน

ป่าตอง คือ กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน และกลยุทธ์การตอบสนองความต้องอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท์ (2561) กล่าวไว้ว่า การ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา รวมถึงการรักษาระดับต้นทุนในการดำเนินงาน มีการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับบริการของธุรกิจทำให้ธุรกิจมี

ความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง สอดคล้องกับเบญจมาส เปาะทอง (2564) กล่าวไว้ว่า แนวคิดตัวชี้วัดแบบสมดุลกับ

ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ได้ข้อค้นพบว่าปัจจัยทั้งสี่ประการ ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน ด้านกระบวนการ

ภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศไทย 

 

สรุปการวิจัย 
การศึกษากลยุทธ4ความได9เปรียบทางการแขLงขันสLงผลตLอความสำเร็จในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมใน

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยเก็บข9อมูลจากผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิม จำนวน 380 ตัวอยLาง โดยใช9วิธีการสุLม

ตัวอยLางแบบงLาย ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได9วLา ผู9ประกอบการร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมใช9กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง
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โดยให9ลูกค9าเปลี่ยนสินค9าได9กรณีสินค9าชำรุดในระดับมากที่สุด กลยุทธ4การตอบสนองอยLางรวดเร็ว โดยการสLงมอบสินค9าที่รวดเร็ว

ให9กับลูกค9าในสภาพที่สมบูรณ4ในระดับมากที่สุด กลยุทธ4การมุLงตลาดเฉพาะสLวนโดยการนำสินค9าที่ตรงกับความต9องการของลูกค9า

ในระดับมาก และใช9กลยุทธ4การเปVนผู9นำด9านต9นทุนโดยการมีตัวแทนจำหนLายสินค9าจากบริษัทผู9ผลิตสำหรับสินค9าบางประเภทเพื่อ

ลดต9นทุนอยูLในระดับมาก ในขณะที่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

พบวLา ปâจจัยความสำเร็จของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมทางด9านการเงินอยูLในระดับน9อย ด9านลูกค9าอยูLในระดับมาก ด9านการเรียนรู9และ

พัฒนาอยูLในระดับปานกลาง และด9านกระบวนการภายในอยูLในระดับปานกลาง และเมื่อทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปâจจัย

ความสำเร็จของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผล

ต่อปัจจัยความสำเร็จของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา มีค่าเท่ากับร้อยละ 57.5 อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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พบวLา ปâจจัยความสำเร็จของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมทางด9านการเงินอยูLในระดับน9อย ด9านลูกค9าอยูLในระดับมาก ด9านการเรียนรู9และ

พัฒนาอยูLในระดับปานกลาง และด9านกระบวนการภายในอยูLในระดับปานกลาง และเมื่อทำการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปâจจัย
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สถิติที่ระดับ .01 

 

เอกสารอ.างอิง 
[1] นภดล รLมโพธิ์. (2553). การวัดผลองค4กรแบบสมดุล = Balanced scorecard. สำนักพิมพ4ธรรมศาสตร4, สนพ. ม. 

[2] เนตรนภา สมปินตา, ภัทริกา มณีพันธ์, ปรีดา ศรีนฤวรรณ และภูษณิศา เตชเถกิง (2561). กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขันของสหกรณ์ร้านค้าสันป่าตองที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค. การประชุมวิจัยระดับชาติ ด้าน

บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

[3] เบญจมาส เปาะทอง. (2564). แนวคิดตัวชี้วัดแบบสมดุลกับปâจจัยความสามารถทางการแขLงขันของผู9ประกอบการในประเทศ 

ไทย. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน4 ปZที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564. 

[4] พัชราภรณ์ เลขยันต์. (2563). การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

[5] เพ็ญลักษณ์ ทองศรี. (2563). แนวทางการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ 

พรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563. 

[6] รัฐนันท์ พงศ์วิรุทธิ์ธรและสุรชัย อุตมอ่าง. (2554). การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินการ 

ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรป์ระจำป ีพ.ศ. 

2554. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ. 

[7] วสุธิดา นักเกษมและประสพชัย พสุนนท4. (2561). ปâจจัยที่สLงผลตLอการสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันของผู9ประกอบการ 

ธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบบัภาษาไทยสาขา

มนุษยศาสตร4สังคมศาสตร4 และศิลปะ ปZ ที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561. 

[8] อานุภาพ คีรีพัฒน์ และธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ (2564). รูปแบบการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวตะเข็บชายแดนของไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 

(ตุลาคม 2564). 
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เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก 
 

สุภาภรณ์  ศรีภา1 สุทธาวรรณ  ซาโต้2 
 

บทคัดย่อ 
         การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล“ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจ านวนน้อย 
หาแนวทางเพิ่มจ านวนกรมธรรม์เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และเพื่อหา
แนวทางให้ลูกค้าเกษตรและครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิต ประชากรที่ใช้ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านเงินฝากและสินเช่ือช่วงอายุระหว่าง 15 -70 ปี จ านวน 6,111 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ
ประชากรที่เป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก จ านวน 20 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 19 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจ านวนน้อย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าไม่ทราบข้อดีของกรมธรรม์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ผู้ศึกษาจึงเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ช่วย
สร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 

ค าส าคัญ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ”, รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
2 อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1 Student of Master of Business Administration Program, School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce.    
2 The professor of financial subjects, School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce.    
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Abstract 
 The purpose of this study was to study the reasons for the number of personal accident 
insurance policies “BAAC Rak Khun”, and to find ways to increase the number of policies to generate 
service income and fees (FBI) in the life of welfare deposits. and to find ways for agricultural customers 
and farmer families to access collateral to help protect their lives. The study population was divided into 
2 groups, namely 6,111 customers who use deposit and credit services between the ages of 15-70 years. 
The sample size of 400 people was determined using the quota sampling method. Use questionnaires as a 
tool to collect data. and population of 20 employees of BAAC, Nong Chok Branch, with 19 informants. 
Data were collected by interviewing and using a structured interview form as a data collection tool. using 
computer software to analyze data using descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation. The results of the study found that the reasons for personal accident insurance policies The 
number of “BAAC Rak Khun” is small because it is a new product of the bank. making it not known to the 
target audience Customers do not know the advantages of the policy. Distribution channels and public 
relations channels still do not respond to consumer behavior. Therefore, the student chose a solution to 
the problem of marketing promotion. It is an awareness of the value of the product. Help to generate 
service income and fees (FBI) for life allowance of BAAC, Nong Chok branch. 
 
Keywords: Personal Accident Insurance Policies “BAAC Rak Khun”, Service Income and Fees (FBI) Life 
Deposit 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study the reasons for the number of personal accident 
insurance policies “BAAC Rak Khun”, and to find ways to increase the number of policies to generate 
service income and fees (FBI) in the life of welfare deposits. and to find ways for agricultural customers 
and farmer families to access collateral to help protect their lives. The study population was divided into 
2 groups, namely 6,111 customers who use deposit and credit services between the ages of 15-70 years. 
The sample size of 400 people was determined using the quota sampling method. Use questionnaires as a 
tool to collect data. and population of 20 employees of BAAC, Nong Chok Branch, with 19 informants. 
Data were collected by interviewing and using a structured interview form as a data collection tool. using 
computer software to analyze data using descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation. The results of the study found that the reasons for personal accident insurance policies The 
number of “BAAC Rak Khun” is small because it is a new product of the bank. making it not known to the 
target audience Customers do not know the advantages of the policy. Distribution channels and public 
relations channels still do not respond to consumer behavior. Therefore, the student chose a solution to 
the problem of marketing promotion. It is an awareness of the value of the product. Help to generate 
service income and fees (FBI) for life allowance of BAAC, Nong Chok branch. 
 
Keywords: Personal Accident Insurance Policies “BAAC Rak Khun”, Service Income and Fees (FBI) Life 
Deposit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2509  ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 วัตถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร ทางด้านการเงิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ครอบครัว เพื่อเพิ่มรายได้หรือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม   ซึ่งมีบทบาทและ
หน้าท่ีส าคัญ 2 ด้าน คือ บทบาทด้านสถาบันการเงิน และบทบาทด้านการพัฒนาเกษตรกรลูกค้า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. มอบรัก 1/1 เป็นกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองสินเช่ือส าหรับลูกค้าผู้กู้ 
2. ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10 เป็นกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 
3. ผลิตภัณฑ์ ทวีรัก 99 เป็นกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตตลอดชีพถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ 
4. ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. รักคุณ เป็นกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุ 

จ านวนกรมธรรม์การรับฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและรายได้ FBI ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ
กรมธรรม์ท้ัง 4 ประเภทเป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีระดับสาขา ระดับจังหวัด และระดับองค์กร 
ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ธ.ก.ส.รักคุณ” เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ ระยะเวลา 1 ปี ให้กับลูกค้าเกษตรกรและครอบครัว
เกษตรกร มี 2 รูปแบบ แบบที ่1 คุ้มครองอุบัติเหตุรายบุคคล (อบ.2) ในอัตราเงินฝากสงเคราะห์ 199 บาท ต่อความคุ้มครอง 
100,000 บาท และ แบบที ่2 คุ้มครองอุบัติเหตุรายบุคคล (อบ.2) เพิ่มความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารับรักษา ตัวใน
โรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในอัตราเงินฝากสงเคราะห์ 399 บาท ต่อความคุ้มครอง  100,000 บาท เริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่
วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา 

         ธ.ก.ส. สาขาหนองจอกเป็นสาขาด าเนินงานในสังกัดส านักกิจการนครหลวง ซึ่งมีท้ังหมดจ านวน 16 สาขา โดยแบ่ง
จ านวนสาขาเป็น 4 กลุ่มในการบริหารงาน ซึ่งสาขาหนองจอกอยู่ในกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (Social) ให้บริการด้านสินเช่ือ
แก่ลูกค้าผู้กู้โดยแบ่งเขตความรับผิดชอบของหน่วยสินเช่ือเป็น 9 เขต ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าท่ัวไป และ
ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไว้บริการลูกค้าด้วย มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จากระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารสาขา อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถท าประกันดังกล่าวได้ จ านวน 6,111 คน จากวันที่เริ่มเปิดรับฝากผลิตภัณฑ์ ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีบัญชี 2563 ของธนาคาร รวมระยะเวลา 3 เดือน ข้อมูลจากรายงานในระบบงาน เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตพบว่าสาขาหนองจอกมีกรมธรรม์ “ธ.ก.ส.รักคุณ” จ านวน 24 กรมธรรม์ เป็นเงิน 8,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.39 ของจ านวนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งมีลูกค้าเป้าหมายคงเหลือจ านวน 6,087 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.61   
         ปีบัญชี 2563 สาขาหนองจอกมีเป้าหมายผลการด าเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซึ่งรวมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ทุกประเภทจ านวน 640,000 บาท แต่สาขาหนองจอกมีผลการด าเนินงานท้ังสิ้นจ านวน  441,750 บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.02  
โดยแบ่งเป็นผลการด าเนินงานจากกรมธรรม ์“ธ.ก.ส. รักคุณ” จ านวน 8,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.03  ของผลการด าเนินงาน
รวมด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทั้งหมด  ท าให้สาขาหนองจอกจึงมีการด าเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตประจ าปี 2563 
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมาย สาขาหนองจอกจึงมีผลการประเมินอยู่ในล าดับเกือบท้ายสุดของกลุ่มสาขาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (Social) และในระดับจังหวัด ซึ่งปีบัญชี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สาขา
หนองจอกมีจ านวนกรมธรรม์ “ธ.ก.ส.รักคุณ”เพิ่มขึ้นจ านวน 16 กรมธรรม์ เป็นเงิน 3,984 บาท รวมกรมธรรม์ “ธ.ก.ส.รักคุณ” 
ตั้งแต่เปิดรับฝากจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังหมดจ านวน 40 กรมธรรม์ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,960 บาท สาขา
หนองจอกจะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มจ านวนกรมธรรม์   “ธ.ก.ส.รักคุณ” ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของปีบัญชี 2564 จ านวน 590,000 บาท  
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1916

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    1.  เพื่อหาสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับลูกค้า
เป้าหมายของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 
        2.  เพื่อหาแนวทางเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” และสร้างรายได้ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
        3.  เพื่อหาแนวทางให้ลูกค้าเกษตรและครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ”  
 

วิธีการวิจัย 
         ประชากร  
 ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีเป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขา
หนองจอก ช่วงอายุระหว่าง 15-70 ปี จ านวน 6,111 คน และประชากรที่เป็นพนักงานและผู้บริหารของ ธ.ก.ส. สาขา      
หนองจอก รวมจ านวน 20 คน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารจ านวน 2 คน และระดับพนักงานจ านวน 18 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นลูกค้าผูม้าใช้บริการด้านเงินฝากและสนิเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก อายุระหว่าง 
15-70 ปี จ านวน 6,111 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ตามแนวทางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  และให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563: 45) ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 375 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และสรุปผล ผู้ศึกษา
จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
       ประชากรที่เป็นพนักงานและผู้บริหารของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน จากประชากรทั้งหมด 
จ านวน 20 คน ตามตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2563: 49) ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากคุณสมบัติ คือ ผู้มีความรู้และประสบการณ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้    
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส.  
สาขาหนองจอก แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนัก
ของการประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563: 74) มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้
                     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   แปลความว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด 
                คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อน้อย 
                 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง 
                 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อมาก 
              คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 แปลความว่า มีต่อการตดัสินใจซื้อมากท่ีสดุ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    1.  เพื่อหาสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับลูกค้า
เป้าหมายของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 
        2.  เพื่อหาแนวทางเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” และสร้างรายได้ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
        3.  เพื่อหาแนวทางให้ลูกค้าเกษตรและครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ”  
 

วิธีการวิจัย 
         ประชากร  
 ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรท่ีเป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขา
หนองจอก ช่วงอายุระหว่าง 15-70 ปี จ านวน 6,111 คน และประชากรที่เป็นพนักงานและผู้บริหารของ ธ.ก.ส. สาขา      
หนองจอก รวมจ านวน 20 คน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารจ านวน 2 คน และระดับพนักงานจ านวน 18 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นลูกค้าผูม้าใช้บริการด้านเงินฝากและสนิเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก อายุระหว่าง 
15-70 ปี จ านวน 6,111 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ตามแนวทางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  และให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563: 45) ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 375 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และสรุปผล ผู้ศึกษา
จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
       ประชากรที่เป็นพนักงานและผู้บริหารของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน จากประชากรท้ังหมด 
จ านวน 20 คน ตามตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2563: 49) ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากคุณสมบัติ คือ ผู้มีความรู้และประสบการณ์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้    
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าด้านเงินฝากและด้านสินเช่ือของ ธ.ก.ส.  
สาขาหนองจอก แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนัก
ของการประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563: 74) มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้
                     คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   แปลความว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด 
                คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อน้อย 
                 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง 
                 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   แปลความว่า มีต่อการตัดสินใจซื้อมาก 
              คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 แปลความว่า มีต่อการตดัสินใจซื้อมากท่ีสดุ 

 
 

 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานและผู้บริหาร 

ของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอกแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลความข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” เพื่อ
หาแนวทางการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันอุบุติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”  
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามงานวิจัย  
        ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นโดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้  
        1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสอบถาม ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเป็นขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2. ใช้รูปแบบและข้อค าถามจากงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบ IOC ของแบบสอบถามแล้ว โดยได้ท าการทดลองตอบ 
(Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ IOC ของแบบสอบถาม
อีกครั้งก่อนใช้น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน   

 
ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก 
ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซื้อประกันอุบัตเิหตุผา่นช่องทางธนาคาร และการตัดสินใจซื้อประกันอุบัตเิหตผุ่านช่องทางธนาคารดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม (Questionnaire)   

ข้อมูล ตัวเลือกสูงสุด 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
จ านวนร้อยละของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ หญิง 216 54 
2.อาย ุ 40-49 ปี 110 27.50 
3.สถานภาพ สมรส 241 60.25 
4.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 143 35.75 
5.อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 90 22.50 
6.รายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท 156 39 
7.รู้จักประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส.รักคุณ” ไม่รู้จัก 221 55.25 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49ปี มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และส่วนใหญ่ยังไม่
รู้จักผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”  
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ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับลูกค้าเป้าหมายของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท า
ให้จ านวนผู้สนใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มีจ านวนน้อยตามด้วย 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร 

พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

รายการตัวเลือกสูงสุด  
ระดับความส าคัญ 

รายข้อ รวม 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

จ าเป็นต่อใคร ทุกคน 4.71 0.50 มากที่สุด 4.66 0.55 มากที่สุด 
ต้องการอะไร ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 4.63 0.61 มากที่สุด 4.56 0.62 มากที่สุด 

ซื้อท่ีไหน ผ่านช่องทางของธนาคาร 4.43 0.72 มาก 4.40 0.73 มาก 
ซื้อเมื่อใด มีความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 4.54 0.66 มากที่สุด 4.43 0.70 มาก 

ท าไมถึงซื้อ เป็นหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิต 4.65 0.58 มากที่สุด 4.57 0.61 มากที่สุด 
ผู้ตัดสินใจซื้อ ตนเอง 4.64 0.57 มากที่สุด 4.27 0.83 มาก 
ซื้ออย่างไร  สาขาของธนาคาร 4.47 0.77 มาก 4.19 0.89 มาก 

รวม 4.44 0.74 มาก 
 จากตารางที่ 2 ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าประกันอุบัติเหตุจ าเป็นกับทุกคน
มากที่สุด ( ̅ = 4.71, S.D. = 0.50) โดยต้องการความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.61) ต้องการ
หลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ( ̅ = 4.65, S.D. = 0.58) ซื้อเมื่อมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.54, S.D. 
= 0.66) ซื้อผ่านช่องทางของธนาคารสูงสุด ( ̅ = 4.43, S.D. = 0.72)  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดสินใจซื้อคือตนเอง ( ̅ = 4.64, 
S.D. = 0.57) โดยจะซื้อประกันอุบัติเหตุเหตุผ่านสาขาของธนาคารสูงสุด ( ̅ = 4.47, S.D. = 0.77) ดังนั้นควรน าการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือใช้สินค้าและบริการเพื่อช่วยหาแนวทางให้ลูกค้าเกษตรและ
ครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิต อีกทั้งช่วยเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส. รักคุณ” และสร้าง
รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายได้  

ตารางที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
และบริการ 

รายการตัวเลือกสูงสุด  
ระดับความส าคัญ 

รายข้อ รวม 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

ด้านราคา ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสม 4.64 0.55 มากที่สุด 4.52 0.63 มากที่สุด 
ด้านผลิตภณัฑ ์ รูปแบบของกรมธรรม์มีหลากหลาย 4.57 0.62 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ มีความเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 4.61 0.59 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 
ส่งเสริมการตลาด มีของสมนาคณุ 4.57 0.69 มากที่สุด 4.51 0.73 มากที่สุด 

ด้านบุคคล พนักงานสื่อสาร แนะน าเข้าใจง่าย 4.58 0.59 มากที่สุด 4.50 0.63 มากที่สุด 
ช่องทางจ าหน่าย ช่องทางการจ าหน่ายมีหลากหลาย 4.52 0.66 มากที่สุด 4.50 0.65 มากที่สุด 
ลักษณะกายภาพ ช่ือเสียง ความมั่นคงของธนาคาร 4.61 0.59 มากที่สุด 4.48 0.66 มาก 

รวม 4.50 0.65 มากที่สุด 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1919

 
 

ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับลูกค้าเป้าหมายของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท า
ให้จ านวนผู้สนใจซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ” มีจ านวนน้อยตามด้วย 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร 

พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

รายการตัวเลือกสูงสุด  
ระดับความส าคัญ 

รายข้อ รวม 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

จ าเป็นต่อใคร ทุกคน 4.71 0.50 มากที่สุด 4.66 0.55 มากที่สุด 
ต้องการอะไร ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 4.63 0.61 มากที่สุด 4.56 0.62 มากที่สุด 

ซื้อท่ีไหน ผ่านช่องทางของธนาคาร 4.43 0.72 มาก 4.40 0.73 มาก 
ซื้อเมื่อใด มีความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 4.54 0.66 มากที่สุด 4.43 0.70 มาก 

ท าไมถึงซื้อ เป็นหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิต 4.65 0.58 มากที่สุด 4.57 0.61 มากที่สุด 
ผู้ตัดสินใจซื้อ ตนเอง 4.64 0.57 มากที่สุด 4.27 0.83 มาก 
ซื้ออย่างไร  สาขาของธนาคาร 4.47 0.77 มาก 4.19 0.89 มาก 

รวม 4.44 0.74 มาก 
 จากตารางที่ 2 ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าประกันอุบัติเหตุจ าเป็นกับทุกคน
มากที่สุด ( ̅ = 4.71, S.D. = 0.50) โดยต้องการความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.61) ต้องการ
หลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ( ̅ = 4.65, S.D. = 0.58) ซื้อเมื่อมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.54, S.D. 
= 0.66) ซื้อผ่านช่องทางของธนาคารสูงสุด ( ̅ = 4.43, S.D. = 0.72)  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดสินใจซื้อคือตนเอง ( ̅ = 4.64, 
S.D. = 0.57) โดยจะซื้อประกันอุบัติเหตุเหตุผ่านสาขาของธนาคารสูงสุด ( ̅ = 4.47, S.D. = 0.77) ดังนั้นควรน าการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือใช้สินค้าและบริการเพื่อช่วยหาแนวทางให้ลูกค้าเกษตรและ
ครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิต อีกทั้งช่วยเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส. รักคุณ” และสร้าง
รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายได้  

ตารางที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร  
ส่วนประสมทาง

การตลาด 
และบริการ 

รายการตัวเลือกสูงสุด  
ระดับความส าคัญ 

รายข้อ รวม 
 ̅ S.D. ความหมาย  ̅ S.D. ความหมาย 

ด้านราคา ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสม 4.64 0.55 มากที่สุด 4.52 0.63 มากที่สุด 
ด้านผลิตภณัฑ ์ รูปแบบของกรมธรรม์มีหลากหลาย 4.57 0.62 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ มีความเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 4.61 0.59 มากที่สุด 4.51 0.64 มากที่สุด 
ส่งเสริมการตลาด มีของสมนาคณุ 4.57 0.69 มากที่สุด 4.51 0.73 มากที่สุด 

ด้านบุคคล พนักงานสื่อสาร แนะน าเข้าใจง่าย 4.58 0.59 มากที่สุด 4.50 0.63 มากที่สุด 
ช่องทางจ าหน่าย ช่องทางการจ าหน่ายมีหลากหลาย 4.52 0.66 มากที่สุด 4.50 0.65 มากที่สุด 
ลักษณะกายภาพ ช่ือเสียง ความมั่นคงของธนาคาร 4.61 0.59 มากที่สุด 4.48 0.66 มาก 

รวม 4.50 0.65 มากที่สุด 

 
 

จากตารางที่ 3 ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดและบริการที่มีผลต่อ  
การตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคารล าดับแรกคือด้านราคาซึ่งค่าเบี้ยประกันต้องมีความเหมาะสม ( ̅ = 4.64,  
S.D. = 0.55) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบของกรมธรรม์หลากหลาย ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.62) ด้านกระบวนการที่มี 
ความเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ( ̅ = 4.61, S.D. = 0.59) ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีของสมนาคุณให้ ( ̅ = 4.57, S.D. 
= 0.69) ล าดับต่อมาคือ ด้านบุคคลที่ต้องการให้พนักงานสื่อสาร แนะน าผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย ( ̅ = 4.58, S.D. = 0.59) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ( ̅ = 4.52, S.D. = 0.66) ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพโดยให้ความส าคัญถึงความมีชื่อเสียงและมีฐานะมั่นคงของธนาคารมากที่สุด ( ̅ = 4.61, S.D. = 0.59) ซึ่งสามารถ
น าผลการวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและบริการไปหาแนวทางช่วยเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
“ธ.ก.ส. รักคุณ” และสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
 
สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. พนักงานทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” คิดเป็น 100 % ส่วนใหญ่คิดว่า     
“ธ.ก.ส.รักคุณ” มีประโยชน์เพราะท าให้ลูกค้ามีหลักประกันคุ้มครองชีวิตมากที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36  

  2. พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าขั้นตอนและวิธีการซื้อที่ง่ายและสะดวก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90  
3. พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ และวิธีการส่งเสริมการตลาด ยังไม่เพียงพอจ านวน 15 คน คิด 

เป็นร้อยละ 78.95 ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีเด่นชัด โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น    
4. พนักงานทุกคนคิดว่าช่องทางการจ าหน่าย ไม่เพียงพอ คิดเป็น 100 % ควรเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย ช่อง 

ทางการช าระเบี้ยประกัน และวิธีการช าระเงินให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เช่น การซื้อประกันผ่าน
แอปพลิเคชั่น มีระบบแจ้งเตือนกรมธรรม์ครบก าหนด เพิ่มช่องทางการช าระเงิน พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ 

5. พนักงานของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก มีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 100 %  
  6.  แนวทางการเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พนักงานส่วนใหญ่จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีส่วนลดหรือของสมนาคุณให้ รองลงมาควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก   
มีประเด็นส าคัญเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
        1.  ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคาร            
มีความส าคัญในภาพรวมระดับมาก โดยประกันอุบัติเหตุจ าเป็นกับทุกคน ต้องการความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และต้องการ
หลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ , ฐิตินันท์ วารีวนิช (2556) ทีก่ล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค
เป็นพฤติกรรมหรือกระบวนการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการในปัจจุบันและอนาคต  
        2. ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดและบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทาง
ธนาคารในภาพรวมมีความส าคัญระดับมากที่สุด โดยให้ความส าคัญด้านราคาเป็นล าดับแรก รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพตามล าดับ สอดคล้อง
กับ ฉัตรยาพร เสมอใจ , ฐิตินันท์ วารีวนิช (2556) ได้กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาด ช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยใช้
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สิ่งกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ อยากใช้และซื้อด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่เหมาะสม         
จัดจ าหน่ายในสถานที่และวิธีการที่เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ วิไลพร โตบัว (2563) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด และสอดคล้องกับ พาขวัญ 
กลายสุข (2563) ได้กล่าวว่าควรวางแผนการตลาดแต่ละด้านให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
        3.  ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคารจากลักษณะการปฏิบัติงานและใช้
ชีวิตประจ าวันที่มีความเสี่ยงมีความส าคัญระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นภวรรณ  คณานุรักษ์ (2563) ที่ได้กล่าวว่าการ
ตัดสินใจซื้อคือการเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือก เพื่อให้ตนเองหรือองค์กรได้ประโยชน์สูงสุด  
           
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  
 จากการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิม่กรมธรรม์ประกันอุบัตเิหตสุ่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก 
ผลการวิจัยพบว่า ควรด าเนินการดังนี้ 
         1.  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส.รักคุณ” ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซด์ธนาคาร ช่องทางไลน์ Facebook แอปพลิเคชั่น หรือท าป้ายโฆษณา เป็นต้น  

2. สร้างการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการท าประกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะลูกค้าด้านสินเช่ือของธนาคาร  
เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ท าให้ไม่มีรายได้ส าหรับจ่ายช าระหนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใน   
อนาคต ลูกค้ายังมีหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิตได้  
       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมสะสมแต้มใน A-Rewards เพื่อใช้สิทธิแลกรับของรางวัลพิเศษ ให้ 
ส่วนลดเมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุคู่กับการสมัครผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ให้ส่วนลดลูกค้าเดิมได้ซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้ 
ในราคาพิเศษ จากราคา 399 บาท ลดเหลือ 369 บาท   
 4. จัดโปรโมช่ันพิเศษของสาขาที่นอกเหนือจากท่ีธนาคารมีให้ เช่น กิจกรรมลุ้นรับของท่ีระลึกส าหรับลูกค้ารายใหม่ 
และลูกค้าท่ีแนะน าเพื่อน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ช่วยเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส. รักคุณ”  
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แนวทางการเพิ่มยอดผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์  
(BAAC INSURE)  ในกรุงเทพมหานคร  

 
รษิกา เหมะปราณนต์1 ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี2 

 
บทคัดย่อ 

                งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทผสมผสานเชิงคุณและเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาบนพื้นฐานของปัญหา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชันบีเอเอซี อินชัวร์ และหา
แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสุ่มกลุ่มป้าหมายแบบโควต้า
จากเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านสาขาและผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 20 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  และงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ซื้อ
ประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 400 ราย โดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี ่ร้อยละ วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลาและหากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตาราง TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อประกันภัย ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านผ่านแอปพลิเคชัน สาเหตุที่เกษตรกรไม่ซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจาก 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุใช้งานแอปพลิเคชันไม่เป็น ต้องให้คนในครอบครัวดำเนินการให้ มีสาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้านเดินทาง
สะดวก และช่ืนชอบที่มีพนักงานคอยแนะนำในการใช้บริการระหว่างที่ใช้บริการที่สาขา แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้าวนาปีพร้อมกับวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิด
ข้อผิดพลาดให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้และมั่นใจในการแนะนำผลิตภัณฑ์และกำหนดเป้าหมายสร้างแรงจูงใจให้
พนักงาน 
 
คำสำคัญ: ประกันภัยข้าวนาปี แอปพลิเคชัน การยอมรับเทคโนโลย ีพฤติกรรมผู้บรโิภค ส่วนประสมทางการตลาด 
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สิ่งกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ อยากใช้และซื้อด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่เหมาะสม         
จัดจ าหน่ายในสถานที่และวิธีการที่เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ วิไลพร โตบัว (2563) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมากที่สุด และสอดคล้องกับ พาขวัญ 
กลายสุข (2563) ได้กล่าวว่าควรวางแผนการตลาดแต่ละด้านให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
        3.  ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุผ่านช่องทางธนาคารจากลักษณะการปฏิบัติงานและใช้
ชีวิตประจ าวันที่มีความเสี่ยงมีความส าคัญระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นภวรรณ  คณานุรักษ์ (2563) ที่ได้กล่าวว่าการ
ตัดสินใจซื้อคือการเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือก เพื่อให้ตนเองหรือองค์กรได้ประโยชน์สูงสุด  
           
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  
 จากการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิม่กรมธรรม์ประกันอุบัตเิหตสุ่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ”เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก 
ผลการวิจัยพบว่า ควรด าเนินการดังนี้ 
         1.  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส.รักคุณ” ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซด์ธนาคาร ช่องทางไลน์ Facebook แอปพลิเคชั่น หรือท าป้ายโฆษณา เป็นต้น  

2. สร้างการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการท าประกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะลูกค้าด้านสินเช่ือของธนาคาร  
เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ท าให้ไม่มีรายได้ส าหรับจ่ายช าระหนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใน   
อนาคต ลูกค้ายังมีหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิตได้  
       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมสะสมแต้มใน A-Rewards เพื่อใช้สิทธิแลกรับของรางวัลพิเศษ ให้ 
ส่วนลดเมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุคู่กับการสมัครผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ให้ส่วนลดลูกค้าเดิมได้ซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุได้ 
ในราคาพิเศษ จากราคา 399 บาท ลดเหลือ 369 บาท   
 4. จัดโปรโมช่ันพิเศษของสาขาท่ีนอกเหนือจากท่ีธนาคารมีให้ เช่น กิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกส าหรับลูกค้ารายใหม่ 
และลูกค้าท่ีแนะน าเพื่อน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ช่วยเพิ่มจ านวนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ธ.ก.ส. รักคุณ”  
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แนวทางการเพิ่มยอดผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์  
(BAAC INSURE)  ในกรุงเทพมหานคร  

 
รษิกา เหมะปราณนต์1 ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี2 

 
บทคัดย่อ 

                งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทผสมผสานเชิงคุณและเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาบนพื้นฐานของปัญหา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชันบีเอเอซี อินชัวร์ และหา
แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสุ่มกลุ่มป้าหมายแบบโควต้า
จากเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านสาขาและผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 20 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  และงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ซื้อ
ประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 400 ราย โดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี ่ร้อยละ วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลาและหากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตาราง TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อประกันภัย ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านผ่านแอปพลิเคชัน สาเหตุที่เกษตรกรไม่ซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจาก 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุใช้งานแอปพลิเคชันไม่เป็น ต้องให้คนในครอบครัวดำเนินการให้ มีสาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้านเดินทาง
สะดวก และช่ืนชอบที่มีพนักงานคอยแนะนำในการใช้บริการระหว่างที่ใช้บริการที่สาขา แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้าวนาปีพร้อมกับวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิด
ข้อผิดพลาดให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้และมั่นใจในการแนะนำผลิตภัณฑ์และกำหนดเป้าหมายสร้างแรงจูงใจให้
พนักงาน 
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Approaches for increasing the number of users of BAAC INSURE  
application in Bangkok  

 
Rhasika Hemapranon1 Theerakorn Udomratanamanee2 

 
Abstract 

        This study was mixed research between quality and quantity and the study approach on the 
basis of problem. The objectives of this study were to study the causes of problems of the number 
of users who used service of buying rice insurance via BAAC Insure application and to find approaches 
for increasing a number of users, In Bangkok. Qualitative research collected data by quota sampling of 
farmers who bought rice insurance through branches and via application for 20 people by using 
interview form for content analysis. Quantitative research collected data by randomizing the sample 
of 400 farmers who bought rice insurance by answering questionnaires. Data was analyzed by using 
statistics, including frequency, percentage, One-Way ANOVA and multiple regression analysis at 95% 
confidence interval. The causes of problem were analyzed by using fishbone diagrams. Strategies for 
problem solving by using TOWS Matrix table. The results indicated that factors of buying behavior of 
insurance, technology acceptance and marketing mix that affected buying rice insurance via 
application, causes of farmer do not used service of buying rice insurance via BAAC Insure application 
is most of the customers are elderly, the application must not be used by the family, together with a 
BAAC branch near the house, convenient transportation, and customers who like to have staff to 
recommend the service while using the service at the branch and increasing the number of users 
consist of training for application use to staff and stimulating staff to be enthusiastic for explaining 
procedures of application use. 
 
Keywords: Rice Insurance, Application, Technology Acceptance, Consumer Behavior, Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทนำ 
        ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง  โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (big data) 
ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ใน
ธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูก และตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะบุคคล (customization) (โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์, 2563) เช่นเดียวกันกับ ธ.ก.ส. ทีไ่ด้ดำเนินโครงการประกันภัย
ข้าวนาปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการผลิต 2554 จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบีเอเอซี อินชัวร์ (BAAC 
INSURE) เพื่อให้เกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต โดยสามารถตรวจสอบ
สิทธิ์ สถานะความคุ้มครองและซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ไม่
สิ้นเปลืองเวลา ช่วยลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ยังช่วย
ลดภาระงานของสาขาและยังหารายได้ได้ตามปกติ จากรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2564 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันภัย วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่าจำนวนเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่าน
แอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 
        1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซ ีอินชัวร์ 
        2. เพือ่หาแนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์   
        ในการศึกษาปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ ในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานงานวิจัยนี ้ดังนี ้
         1. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการซื้อประกันภัยข้าวนาปีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอป
พลิเคชัน 
         2. ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั 
         3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั 
 

วิธีการวิจัย 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือเกษตรกรที่ซือ้ประกันภัยข้าวนาป ีปีการผลิต 2564 ในกรุงเทพมหานคร 
        1. งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  
        คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทีซ่ื้อ
ประกันภัยข้าวนาปีผ่านสาขาจำนวน 10 ราย และเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน 10 ราย เครื่องมือ
ทีใ่ช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 ประการ 
(Miles and Huberman ,1994, อ้างใน ชาย โพธิสิตา, 2554) คือ การจัดระเบียบข้อมลู (Data Organizing) การแสดง
ข้อมูล (Data Display) การหาข้อสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 
Interpretation and Verification)  
        2. งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
        คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
จำนวน 400 ราย เครื่องมือทีใ่ช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทนำ 
        ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง  โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (big data) 
ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ใน
ธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูก และตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะบุคคล (customization) (โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์, 2563) เช่นเดียวกันกับ ธ.ก.ส. ทีไ่ด้ดำเนินโครงการประกันภัย
ข้าวนาปีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการผลิต 2554 จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันบีเอเอซี อินชัวร์ (BAAC 
INSURE) เพื่อให้เกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต โดยสามารถตรวจสอบ
สิทธิ์ สถานะความคุ้มครองและซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ไม่
สิ้นเปลืองเวลา ช่วยลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ยังช่วย
ลดภาระงานของสาขาและยังหารายได้ได้ตามปกติ จากรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2564 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันภัย วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่าจำนวนเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่าน
แอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 
        1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ 
        2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์   
        ในการศึกษาปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ ในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานงานวิจัยนี ้ดังนี ้
         1. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการซื้อประกันภัยข้าวนาปีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอป
พลิเคชัน 
         2. ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั 
         3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั 
 

วิธีการวิจัย 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือเกษตรกรที่ซือ้ประกันภัยข้าวนาป ีปีการผลิต 2564 ในกรุงเทพมหานคร 
        1. งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)  
        คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทีซ่ื้อ
ประกันภัยข้าวนาปีผ่านสาขาจำนวน 10 ราย และเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน 10 ราย เครื่องมือ
ทีใ่ช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 ประการ 
(Miles and Huberman ,1994, อ้างใน ชาย โพธิสิตา, 2554) คือ การจัดระเบียบข้อมลู (Data Organizing) การแสดง
ข้อมูล (Data Display) การหาข้อสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 
Interpretation and Verification)  
        2. งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
        คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
จำนวน 400 ราย เครื่องมือทีใ่ช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) นำมาวิเคราะห์และอธิบายผล ใช้สถิตเิชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ One-Way ANOVA และทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Linear 
Regression) ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
        ผลการศึกษานำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
        1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยขา้วนาปีผ่านแอปพลเิคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ 
        งานวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมลูแบบสัมภาษณ์ พบว่า เกษตรกรทีซ่ื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านเคาเตอร์ ธ.ก.ส. 
เนื่องจาก มีพนักงานคอยให้คำแนะนำ ใช้งานแอปพลิเคชันไม่เป็น ญาติแนะนำใหซ้ื้อ  และซื้อผ่านแอปพลิเคชันไมส่ำเร็จ 
โดยส่วนใหญ่จะเดินทางสะดวก มสีาขาใกล้บ้าน ใช้บริการเป็นประจำ ซื้อประกันภัยข้าวนาปีผา่นแอปพลิเคชัน บีเอเอซ ี
อินชัวร์ เนื่องจาก ไมส่ะดวกเดินทางไปธนาคาร มีญาติแนะนำแอปพลิเคชัน โดยส่วนใหญ่จะให้คนในครอบครัวดำเนินการ
ให ้ ใช้งานสะดวกสบาย แนวทางที่จะทำให้เกษตรกรใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าผู้ตอบแบบ
สัมภาษณส์่วนใหญ่เป็นผู้สูงใช้งานแอปพลิเคชันไมเ่ป็น ให้ลูกหรือคนรู้จักดำเนินการให้ ควรมีการสอนวิธีการใช้งานแอป
พลิเคชัน และประชาสมัพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันใหม้ากกว่านี้  
        ปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกนัภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชนัผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็น ดังนี ้ ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ ผลิตภัณฑป์ระกันภัยข้าวนาปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน รูปแบบการรับประกันภัยให้มีหลากหลายรูปแบบ และมรีูปแบบการรับ
ประกนัภัยสำหรับการทำนาแปลงใหญ่ๆ ปัจจัยด้านราคาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว บางส่วนเหน็ว่า ควรมีอัตราค่า
เบี้ยประกันสำหรับพื้นที่ปลูกแปลงใหญ่ๆ และได้รับเงินชดเชยน้อย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหนา่ยเห็นว่า ควรมีการ
ประชาสมัพันธ์ช่องทางการซื้อประกันภัยข้าวนาปีใหม้ากขึ้น โดยมขี้อเสนอแนะให้มีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันด้วย 
ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาดเห็นว่า ควรมีการส่งเสรมิการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากรเห็นว่า พนักงานควรแนะนำหรือ
สอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ปัจจัยด้านกระบวนการส่วนใหญไ่ม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน หรือไม่ไดใ้ช้งานแอปพลิเคชัน
ด้วยตนเอง ให้คนในครอบครัวเปน็ผู้ดำเนินการให้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทำรูปแบบใหเ้หมาะกับผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่เคยใช้
งานแล้ว เห็นว่าแอปพลเิคชันใช้งานง่าย สะดวก ปจัจัยดา้นลักษณะทางกายภาพส่วนใหญไ่ม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน หรือ
ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันด้วยตนเอง ใหค้นในครอบครัวเป็นผู้ดำเนนิการให้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทำรูปแบบให้เหมาะกับ
ผู้สูงอายุ และพบปัญหาการชำระเงิน ส่วนผู้ที่เคยใช้งานแล้ว เห็นว่าแอปพลิเคชนัใช้งานง่าย สะดวก และสามารถ
ตรวจสอบสถานะได้ทันทีหลังชำระเงิน 
        การตัดสินใจซื้อประกันภยัข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชันของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 ราย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามตดัสินใจซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน มีความสำคญัอยู่ในระดบัมาก 
        งานวิจยัเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยข้าวนาปี ปี 2564 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 400 
ราย วิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย มีอายุ 41-50 ป ี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือปรญิญาตรี ประกอบอาชีพอิสระนอกจากอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลีย่ 
8,000-80,000 บาทต่อปี มีพื้นที่ทำนา 1-10 ไร่ และไม่เคยมปีระสบการณ์ใช้แอปพลิเคชัน สว่นใหญ่ซื้อประกันภัย
ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยซื้อประกันภัยผ่านเคาเตอร์ ธ.ก.ส. เกษตรกรซื้อประกันภยัข้าวนาปีด้วยตนเองมากที่สุด โดยมี
คนในครอบครัวเป็นผู้แนะนำ มีสาเหตุในการซื้อประกันภัยข้าวนาป ี คือ เพื่อบรรเทาผลกระทบกรณีเกิดภัยพิบัติและเพื่อ
ลดความเสีย่งในการปลูกข้าว  

 
 

        บุคคลผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปีมากที่สุดคือ ตนเอง มีความสำคัญอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
อันดับ 2 คือ คนในครอบครัว มีความสำคญัอยู่ในระดับมาก อันดบั 3 คือ พนักงานธนาคาร มีระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง และอันดับสดุท้ายคือ เพือ่นบ้าน และ สื่อต่างๆ มีระดับความสำคญัอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ  
        สาเหตุทีม่ผีลต่อการเลือกช่องทางในการเลือกซื้อประกันภยัขา้วนาปีของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 ราย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคญัมากที่สดุ ได้แก่ มสีาขาใกล้บา้น มีพนักงานบริการทำใหเ้กิดความมั่นใจ มีหลักฐานใน
การซื้อประกันภัยชัดเจน พนักงานบริการดี มีความสำคญัอยู่ในระดับมากท่ีสดุ อันดับ 2 ได้แก่ สามารถตรวจสอบสถานะ
ทันทีหลังชำระเงิน ประหยัดค่าในจ่ายในการเดินทาง มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ไมรู่้จักแอปพลิเคชัน บี
เอเอซี อินชัวร์ รอคิวนาน แอปพลิเคชันใช้งานง่าย กลัวการใช้ระบบออนไลน์ ไมม่ีความมั่นใจในระบบแอปพลิเคชัน มี
ความเชื่อว่าการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันยุ่งยาก ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันน้อยเกินไป มีความสำคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง และอันดับสุดท้ายคือ มีของแถม หรือส่วนลด มีความสำคญัอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 
        ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มผีลต่อการเลือกซื้อประกนัภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชันมากที่สดุคือ 
ด้านการรบัรู้ประโยชน์ มรีะดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน และความตั้งใจท่ีจะใช้ มีระดับความคิดเห็นคือ เหน็ด้วย และน้อยที่สุด คือ การรบัรู้ความเสี่ยง มรีะดับ
ความคิดเห็นคอื เฉยๆ        
          ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าความ
คิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชัน
มากที่สุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีระดับความคิดเห็นคือ เห็นด้วย และน้อยท่ีสดุคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มรีะดับความคดิเห็นคือ เฉยๆ 
        จากการวิเคราะห์สถิตเิชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA พบว่า สาเหตุที่มีผล
ต่อการเลือกช่องทางการซื้อประกนัภัยข้าวนาปี พบว่า ทั้ง 14 สาเหตุมผีลต่อการเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปีผ่านแอป
พลิเคชัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ มีสาขาใกล้บ้านเดนิทางสะดวก มีพนักงานคอยให้บริการทำให้เกดิความ
มั่นใจ มีหลักฐานการซื้อประกันภยัที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบสถานะได้ทันทีหลังชำระเงิน พนักงานให้บริการดี ไม่รูจ้ัก 
แอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ รอคิวนาน  ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แอปพลิเคชันใช้งานง่าย มีของสมนาคณุหรือ
ส่วนลด กลัวการใช้ระบบออนไลน ์ ไม่มีความมั่นใจในระบบของแอปพลิเคชัน เชื่อว่าการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันยุ่งยาก 
ประชาสมัพันธ์แอปพลิเคชันน้อยเกินไป มีค่า Sig=0.00 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
คือ ทั้ง 14 สาเหตุมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูเพื่อ
หาอิทธิพลของปัจจัย พบว่า สาเหตุการมีหลักฐานในการซื้อประกันภัยที่ชัดเจน ไมรู่้จักแอปพลเิคชัน แอปพลิเคชันใช้งาน
ง่าย มีของสมนาคุณหรือส่วนลด และประชาสมัพันธ์น้อยเกินไป มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่ง
หมายความว่าหากมีปัจจยัเหล่านีม้ากขึ้นจะก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชัน
เพิ่มมากข้ึน  
        จากการวิเคราะห์ความแปรปราวนแบบ One-way ANOVA ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีมผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชั่น พบวา่ การรบัรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อ
แอปพลิเคชนั ความตั้งใจที่จะใช้ การรับรูค้วามเสี่ยง มคี่า Sig เท่ากับ 0.00 (น้อยกว่า 0.05) ดังนัน้ ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H2 

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน ที่ระดับ
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        บุคคลผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปีมากที่สุดคือ ตนเอง มีความสำคัญอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
อันดับ 2 คือ คนในครอบครัว มีความสำคญัอยู่ในระดับมาก อันดบั 3 คือ พนักงานธนาคาร มีระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง และอันดับสดุท้ายคือ เพื่อนบ้าน และ สื่อต่างๆ มีระดับความสำคญัอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ  
        สาเหตุทีม่ผีลต่อการเลือกช่องทางในการเลือกซื้อประกันภยัขา้วนาปีของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 ราย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคญัมากที่สดุ ได้แก่ มสีาขาใกล้บา้น มีพนักงานบริการทำให้เกิดความมั่นใจ มีหลักฐานใน
การซื้อประกันภัยชัดเจน พนักงานบริการดี มีความสำคญัอยู่ในระดับมากท่ีสดุ อันดับ 2 ได้แก่ สามารถตรวจสอบสถานะ
ทันทีหลังชำระเงิน ประหยัดค่าในจ่ายในการเดินทาง มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ไมรู่้จักแอปพลิเคชัน บี
เอเอซี อินชัวร์ รอคิวนาน แอปพลิเคชันใช้งานง่าย กลัวการใช้ระบบออนไลน์ ไมม่ีความมั่นใจในระบบแอปพลิเคชัน มี
ความเชื่อว่าการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันยุ่งยาก ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันน้อยเกินไป มีความสำคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง และอันดับสุดท้ายคือ มีของแถม หรือส่วนลด มีความสำคญัอยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ 
        ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มผีลต่อการเลือกซื้อประกนัภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชันมากที่สดุคือ 
ด้านการรบัรู้ประโยชน์ มรีะดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน และความตั้งใจท่ีจะใช้ มีระดับความคิดเห็นคือ เหน็ด้วย และน้อยที่สุด คือ การรบัรู้ความเสี่ยง มรีะดับ
ความคิดเห็นคือ เฉยๆ        
          ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่าความ
คิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชัน
มากที่สุดคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีระดับความคิดเห็นคือ เห็นด้วย และน้อยท่ีสดุคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มรีะดับความคดิเห็นคือ เฉยๆ 
        จากการวิเคราะห์สถิตเิชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA พบว่า สาเหตุที่มีผล
ต่อการเลือกช่องทางการซื้อประกนัภัยข้าวนาปี พบว่า ทั้ง 14 สาเหตุมผีลต่อการเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปีผ่านแอป
พลิเคชัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ มีสาขาใกล้บ้านเดนิทางสะดวก มีพนักงานคอยให้บริการทำให้เกดิความ
มั่นใจ มีหลักฐานการซื้อประกันภยัที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบสถานะได้ทันทีหลังชำระเงิน พนักงานให้บริการดี ไม่รูจ้ัก 
แอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์ รอคิวนาน  ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แอปพลิเคชันใช้งานง่าย มีของสมนาคณุหรือ
ส่วนลด กลัวการใช้ระบบออนไลน ์ ไม่มีความมั่นใจในระบบของแอปพลิเคชัน เชื่อว่าการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันยุ่งยาก 
ประชาสมัพันธ์แอปพลิเคชันน้อยเกินไป มีค่า Sig=0.00 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
คือ ทั้ง 14 สาเหตุมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภยัข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูเพื่อ
หาอิทธิพลของปัจจัย พบว่า สาเหตุการมีหลักฐานในการซื้อประกันภัยที่ชัดเจน ไมรู่้จักแอปพลเิคชัน แอปพลิเคชันใช้งาน
ง่าย มีของสมนาคุณหรือส่วนลด และประชาสมัพันธ์น้อยเกินไป มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่ง
หมายความว่าหากมีปัจจยัเหล่านีม้ากขึ้นจะก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชัน
เพิ่มมากข้ึน  
        จากการวิเคราะห์ความแปรปราวนแบบ One-way ANOVA ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีมผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลเิคชั่น พบว่า การรบัรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อ
แอปพลิเคชนั ความตั้งใจที่จะใช้ การรับรูค้วามเสี่ยง มีค่า Sig เท่ากับ 0.00 (น้อยกว่า 0.05) ดังนัน้ ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H2 

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชัน ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทดสอบอทิธิพลของปัจจัยด้วยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบว่า ด้านความตั้งใจท่ีจะใช้ 
และความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่งหมายความว่าหากมีปัจจัยเหล่านี้มากขึ้นจะ
ก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่านแอปพลิเคชันเพิ่มมากข้ึน        
        จากการวิเคราะห์ความแปรปราวนแบบ One-way ANOVA ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีคา่ Sig เท่ากับ 0.00 
น้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H3 สรปุได้วา่ ปัจจัยทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และบุคลากร มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่ง
หมายความว่าหากมีปัจจยัเหล่านีม้ากขึน้จะก่อให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชัน
เพิ่มมากข้ึน 
        สรุปสาเหตุที่เกษตรกรไม่ซือ้ประกันภัยผ่านแอปพลเิคชัน เนื่องจาก ลูกค้าส่วนใหญเ่ป็นผูสู้งอายุทำให้ใช้งานแอป
พลิเคชันไมเ่ป็น ต้องให้คนในครอบครัวดำเนินการให้ ประกอบกับมีสาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้านเดินทางสะดวก และลูกค้าช่ืน
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ความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และความสามารถในการดำเนินการได้ทันท ีพบว่า 2 อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบ
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        จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันภัยด้วยตนเอง โดยมีคนในครอบครัวเป็นผูแ้นะนำ สอดคล้องกับศศิวิมล ภู่พวง และคณะ (2563) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทำประกันภยัตามดัชนีอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจงัหวัดเชียงราย 
พบว่า ตัวแปรด้านบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมทำประกันภัยดัชนีอากาศ การศึกษาถึงสาเหตุในการเลือกซื้อ
ประกันภัยข้าวนาปี พบว่า เกษตรกรซื้อประกันภัยข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกข้าว และบรรเทาผลกระทบกรณี
เกิดภัยพิบตัิ ไมส่อดคล้องกับ วีระเดช ภาวัตเวคิน (2564) พบว่า เกษตรกรไม่ให้ความสนใจกับการประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร โดยเฉพาะข้าวมากเท่าท่ีควร อีกทั้งเกษตรกรส่วนมากจะทำประกันภัยเฉพาะที่ ธ.ก.ส. จ่ายเบี้ยประกันให้
เพราะเกษตรกรไมต่้องออกเงินเองและหากจะทำประกันภัยก็ทำเพื่อหวังเพียงจะได้กูเ้งินของธนาคารเท่าน้ัน เนื่องจาก 
เกษตรกรตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเกิดภัยพิบัติ เกษตรกรไมไ่ด้ซื้อประกันภัยข้าวนาปีเพื่อหวังได้เงินกู้กับ
ธนาคาร จากการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่าน
แอปพลิเคชัน พบว่า ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้และความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับการเลือกซื้อประกันภยัข้าวนา
ปีผ่านแอปพลิเคชัน ไมส่อดคล้องกับ สุธาสินี ตุลานนท์ (2562) พบว่าผู้สูงอายุความเช่ือมั่นและความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นในการตดัสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ รองลงมา
คือ ด้านความไว้วางในในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีของผูสู้งอายุอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จากการศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 
ปัจจัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าผลิตภณัฑ์ประกันภัย
ข้าวนาปีเป็นผลิตภณัฑ์ที่ดีอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการรับประกนัภัยใหม้ีหลาย
รูปแบบมากขึ้น สอดคล้องกับ       สุพนิดา ง้ิวดี และ รวิสสาข์ สุชาโต (2558) ศึกษาความพอใจต่อคุณลักษณะ
ประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร กรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวดัขอนแก่น พบว่าเกษตรกรที่เคยซื้อประกันข้าวนาปีมี
ความพอใจและมคีวามเหมาะสม โดยเกษตรกรใหค้วามสำคัญกับ รปูแบบการขายประกัน วงเงินชดเชย ความคุ้มครอง 
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ธนาคาร จากการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปผี่าน
แอปพลเิคชัน พบว่า ด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้และความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับการเลือกซื้อประกันภยัข้าวนา
ปีผ่านแอปพลิเคชัน ไมส่อดคล้องกับ สุธาสินี ตุลานนท์ (2562) พบว่าผู้สูงอายุความเช่ือมั่นและความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่นในการตดัสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ รองลงมา
คือ ด้านความไว้วางในในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีของผูสู้งอายุอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จากการศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 
ปัจจัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอปพลิเคชนั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าผลิตภณัฑ์ประกันภัย
ข้าวนาปีเป็นผลิตภณัฑ์ที่ดีอยู่แล้ว โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการรับประกันภัยใหม้ีหลาย
รูปแบบมากขึ้น สอดคล้องกับ       สุพนิดา ง้ิวดี และ รวิสสาข์ สุชาโต (2558) ศึกษาความพอใจต่อคุณลักษณะ
ประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร กรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวดัขอนแก่น พบว่าเกษตรกรที่เคยซื้อประกันข้าวนาปีมี
ความพอใจและมคีวามเหมาะสม โดยเกษตรกรใหค้วามสำคัญกับ รปูแบบการขายประกัน วงเงินชดเชย ความคุ้มครอง 
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และเบีย้ประกัน เนื่องจาก ประกนัภัยข้าวนาปีเป็นผลติภณัฑ์ที่ ธ.ก.ส. ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลใหดู้แลโครงการนี้ทำให้
ยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาดจึงไมม่คีู่เปรียบเทียบ แต่เกษตรกรยังคงมองความคุ้มค่าของเงินชดเชยกบัเงินที่ลงทุนทำนาใน
แต่ละรอบการผลติ และปจัจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีของผูสู้งอายุอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการ
ใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (สุธาสินี ตุลานนท์, 2562)   แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการซื้อประกันภัยข้าวนาปีผ่านแอป
พลิเคชันคือ อบรมผลิตภณัฑ์และการใช้แอปพลิเคชันให้กับพนักงานและกำหนดเป้าหมายการทำงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
ศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ Mobile banking ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน (ธนัลภร ศรีเพญ็, 2562)  
คือ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   

สรุปผลการวิจัย 
        จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผู้ซื้อประกันภยัข้าวนาปีผา่นแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อินชัวร์  

(BAAC INSURE)  ในกรุงเทพมหานคร ตามผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อประกนัภัย ปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี และปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการเลือกซือ้ประกันภยัข้าวนาปีผา่นผ่านแอปพลิเคชัน 
สาเหตุที่เกษตรกรไม่ซื้อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุทำให้ใช้งานแอปพลิเคชันไม่
เป็น ต้องใหค้นในครอบครัวดำเนนิการให้ ประกอบกับมีสาขา ธ.ก.ส. ใกล้บ้านเดินทางสะดวก และลูกค้าช่ืนชอบทีม่ี
พนักงานคอยแนะนำในการใช้บริการระหว่างที่ใช้บริการที่สาขา แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการ ไดแ้ก่ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบผลิตภณัฑ์ประกันภยัข้าวนาปี พร้อมกับวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิดขอ้ผิดพลาด เพื่อให้
พนักงานมีความรู้และมั่นใจในการแนะนำเกษตรกรและกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
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แนวทางแก้ปัญหายอดจําหน่ายสนิค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปผ่านช่องทาง Branch Outlet 
ที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟลิ สุขุมวิท54 

 
รัชฎาภรณ์ วงศ์สุวรรณ1* สุทธาวรรณ ซาโต้2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีเป็นการศึกษา แนวทางแก้ปัญหายอดจําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปผ่านช่องทาง 
Branch Outletที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 โดยศึกษาความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป
ของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทราบสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าของสาขา
ต้องการ 2) เพ่ือสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปได้มากข้ึนเป็นไปตามเป้าหมาย 3) เพ่ือหาข้อมูลยืนยันสาเหตุของ
ปัญหา 4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสาขาในการแก้ไขปัญหา โดยสุ่มลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 จำนวน 400 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีร้านที่ซื้อเป็นประจำ มักซื้อสินค้าเดิมเป็นประจำ 
ซื้อเฉพาะยี่ห้อสินค้าที่ชื่นชอบ ไม่ทราบว่าที่สาขามีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปใดบ้างจำหน่าย ไม่ชื่นชอบสินค้าที่เคยซื้อ
เน่ืองจากราคาสินค้าแพง คุณภาพไม่ดี ไม่มีสินค้าท่ีต้องการและการจัดโปรโมชั่นที่สาขามีน้อย เลือกแนวทางแก้ปัญหา คือ ลอง
นำสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปอื่นมาวางจำหน่าย ลดสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าที่ลูกค้าให้
ความเห็นว่ามีราคาสินค้าแพง คุณภาพไม่ดีลง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไป
ทดลอง อีกท้ังสาขาควรวางจำหน่ายข้าวเพ่ือสุขภาพ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาต่อไป 
คำสำคัญ : สินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป, ช่องทาง Branch Outlet, เป้าหมาย, แพง, คุณภาพไม่ดี 
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Solution to the problem of selling agricultural and general products through the 
Branch Outlet channels that are lower than the goal of the BAAC,  

The Phyll Sukhumvit 54 branch 
 

Ratchadaporn Wongsuwan1* Suthawan  Sato2 

 
Abstract 

 This independent study was the study of Solution to the problem of selling agricultural and general 
products through the branch outlet channels that are lower than the goal of the BAAC, The Phyll Sukhumvit 
54 branch by studying the demand for agricultural and general products of  BAAC customers, The Phyll 
Sukhumvit 54 branch.This independent study have a purpose 1) To know agricultural and general products 
that the customers of the branch want. 2) To be able to sell more agricultural and general products as 
goaled. 3) To find information to confirm the cause of the problem. 4) To develop the potential of the 
branch in solving problems. A random number of 400 customers of BAAC, The Phyll Sukhumvit 54 branch 
were collected by questionnaire and studied secondary data. The results of the study found that customers 
have stores that shop regularly, tend to purchase products they used to buy regularly, buy only their favorite 
brands, do not know what agricultural and general products the branch has for sale, dislikes the product 
that have been purchased due to expensive product price and poor quality, there is no desired product 
and at the branch, there are few promotions. I choose a solution is to try to bring other agricultural and 
general products to sell, reduce agricultural and general products that customers are not interested and 
reduce products that customers commented to be expensive and poor quality, put up publicity signs, 
suggest and Inviting customers to be aware and buy products to try. In addition, branch should keep going 
to sell healthy rice, jasmine rice and jasmine rice Thung Kula. 
Keywords: agricultural and general products, Branch Outlet channels, goal, expensive, poor quality 
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Branch Outlet channels that are lower than the goal of the BAAC,  
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Abstract 

 This independent study was the study of Solution to the problem of selling agricultural and general 
products through the branch outlet channels that are lower than the goal of the BAAC, The Phyll Sukhumvit 
54 branch by studying the demand for agricultural and general products of  BAAC customers, The Phyll 
Sukhumvit 54 branch.This independent study have a purpose 1) To know agricultural and general products 
that the customers of the branch want. 2) To be able to sell more agricultural and general products as 
goaled. 3) To find information to confirm the cause of the problem. 4) To develop the potential of the 
branch in solving problems. A random number of 400 customers of BAAC, The Phyll Sukhumvit 54 branch 
were collected by questionnaire and studied secondary data. The results of the study found that customers 
have stores that shop regularly, tend to purchase products they used to buy regularly, buy only their favorite 
brands, do not know what agricultural and general products the branch has for sale, dislikes the product 
that have been purchased due to expensive product price and poor quality, there is no desired product 
and at the branch, there are few promotions. I choose a solution is to try to bring other agricultural and 
general products to sell, reduce agricultural and general products that customers are not interested and 
reduce products that customers commented to be expensive and poor quality, put up publicity signs, 
suggest and Inviting customers to be aware and buy products to try. In addition, branch should keep going 
to sell healthy rice, jasmine rice and jasmine rice Thung Kula. 
Keywords: agricultural and general products, Branch Outlet channels, goal, expensive, poor quality 
 

 

 

 

 

 

 
 

บทนำ 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื ่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร 
สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ปัจจุบันสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวมีผลผลิตจำนวนมาก มีปริมาณและมูลค่า
ส่งออกลดลง ส่งผลให้เกษตรกรไทยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรได้ลดลง ด้วยเหตุน้ีการจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าฝาก
ขายผ่านช่องทาง Branch Outlet ของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรของเกษตรกร  
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายสินค้าที่ผลิตไปอีกช่องทางหนึ่ง สินค้าฝากขายผ่านช่องทาง Branch Outlet ของ
ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 ประกอบด้วยสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่วางจำหน่ายให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการที่สาขา โดย
ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 มี 1 สาขาหลักและ 4 สาขาย่อย ซึ่งทุกสาขามีสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปวางจำหน่ายจาก
ผลการดำเนินงานของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เรื่อง ขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและ Branch Outlet ปีบัญชี 
2563 ที ่ผ่านมาพบว่าสาขามียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าทั ่วไปผ่านช่องทาง Branch Outlet ต่ำกว่าเป้าหมาย 
(เป้าหมายผลการดำเนินงานยอดจำหน่ายสินค้า Branch Outlet สาขาเดอะฟิลสุขุมวิท 54 ปีบัญชี 2563 = 1,390,000 บาท 
ผลการดำเนินงานยอดจำหน่ายสินค้า Branch Outlet สาขาเดอะฟิลสุขุมวิท 54 ปีบัญชี 2563= 1,070,755 บาท) แสดงให้
เห็นว่าสาขามีปัญหาเรื่องยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและคำบอกเล่าจากลูกค้า
ประกอบกับการติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 พบว่าสาเหตุของปัญหามีได้
หลายสาเหตุ เช่น สินค้าท่ีจำหน่ายเป็นสินค้าท่ีไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ลูกค้ามีกำลังซื้อลดลงเน่ืองจากรายได้ที่ลดลง 
จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงเนื่องจากผู้คนระมัดระวังตัวเองจากเชื้อ ไวรัสCovid-19 ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่าง 
เลือกเดินทางออกจากบ้านเท่าท่ีมีความจำเป็น เป็นต้น จากการพิจารณาในหลายสาเหตุ พบว่า สาเหตุจากสินค้าท่ีจำหน่ายเป็น
สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ควรศึกษา เพื่อหาสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 หากสาขาไม่ทราบความต้องการสินค้าของลูกค้าท่ีมาติดต่อที่สาขา สินค้าก็
จะไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือจำหน่ายสินค้าได้น้อย  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อให้ทราบถึงสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟลิ สุขุมวิท 54ต้องการ   
2) เพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปได้มากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3) เพื่อหาข้อมูลยืนยัน
สาเหตุของปัญหาว่าสินค้าท่ีจำหน่ายเป็นสินค้าท่ีไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสาขาในการ
แก้ไขปัญหายอดจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปผ่านช่องทางBranch outlet ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย  

วิธีการศึกษา 
การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามความต้องการสินค้าเกษตร

และสินค้าท่ัวไปผ่านช่องทางBranch outlet ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54  โดยใช้คำถามปลายปิดและเปิด เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ เก็บข้อมูล
ความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปผ่านช่องทางBranch outlet ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54  ในอดีตมาวิเคราะห์
โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลของธนาคารและเก็บข้อมูลจากการสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับต้องการสินค้าเกษตรและข้อมูลด้านอื่นเพ่ือ
นำมาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาร่วมกับข้อมูลแบบปฐมภูมิ 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ซึ่งเป็น 
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ลูกค้าท่ีเป็นลูกค้าประจำของสาขาและลูกค้าท่ีมาใช้บริการที่สาขาเป็นครั้งคราว ประกอบกับในปัจจุบันเป็นช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสCovid-19 ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงมีจำนวนไม่แน่นอน ใช้การคำนวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran. 1977,มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณีสวัสดิสรรพ์. 2557) ดังน้ี 

สูตร   n = Z2

4e2               n = (1.96)2

4(0.05)2              n = 384.16  

เนื่องจากไม่ทราบสัดส่วนประชากร ใช้ p  = 0.5 สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความ
มั่นใจ 95 % ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 5 % ขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จากการคำนวณขนาดของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 384 คน ผู้ศึกษาขอศึกษาขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยสุ่มจากการตอบ
แบบสอบถามท้ัง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและวิธีการวิเคราะหขอมูล ใช้แบบสอบถาม 2 แบบสอบถามได้แก่ แบบสอบถามสำหรับ
ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 และแบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เพ่ือให้ทราบความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม 
โดยกำหนดให้แบบสอบถามมีโครงสร้าง 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคำชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม การนำคำตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คำอธิบายถึง
ลักษณะของแบบสอบถาม และการกล่าวคำขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ  เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายได้ของลูกค้าต่อเดือน รายจ่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อเดือน ใช้คำถามปลายปิด มีคำตอบให้เลือกตอบ
หลายตัวเลือก จำนวน 7 คำถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ เพ่ือแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิด
เป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เป็นข้อคำถาม/
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 โดยเริ่มจากข้อ
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป ความชื่นชอบสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปของลูกค้าท่ีธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ความต้องการด้านสุขภาพ ใช้คำถามปลายปิดและเปิด จะใช้ค่าร้อย
ละเพื่อแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่และค่าทางสถิติ มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือมาตรวัดลิเคิร์ท แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
และในส่วนถัดมาเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ได้แก่ สินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป ราคาสินค้าเกษตรและสินค้า
ทั่วไป การบริการที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 ใช้คำถามปลายปิด จะใช้การวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือ
มาตรวัดลิเคิร์ทเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
 สำหรับแบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ในส่วนที่ 3 
เป็นข้อคำถาม/ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 โดย
ใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป ความสนใจสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปของลูกค้าท่ีธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ความต้องการด้านสุขภาพ ใช้คำถามปลายปิดและเปิด จะใช้ค่าร้อย
ละเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่และค่า
ทางสถิติร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือมาตรวัดลิเคิร์ท แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เปิดช่องว่างให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าประสงค์จะเพ่ิมเติมจะเก็บข้อมูลมาสรุป 
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ลูกค้าท่ีเป็นลูกค้าประจำของสาขาและลูกค้าท่ีมาใช้บริการที่สาขาเป็นครั้งคราว ประกอบกับในปัจจุบันเป็นช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสCovid-19 ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงมีจำนวนไม่แน่นอน ใช้การคำนวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ
คอแครน (Cochran. 1977,มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณีสวัสดิสรรพ์. 2557) ดังน้ี 

สูตร   n = Z2

4e2               n = (1.96)2

4(0.05)2              n = 384.16  

เนื่องจากไม่ทราบสัดส่วนประชากร ใช้ p  = 0.5 สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความ
มั่นใจ 95 % ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 5 % ขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จากการคำนวณขนาดของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 384 คน ผู้ศึกษาขอศึกษาขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยสุ่มจากการตอบ
แบบสอบถามท้ัง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและวิธีการวิเคราะหขอมูล ใช้แบบสอบถาม 2 แบบสอบถามได้แก่ แบบสอบถามสำหรับ
ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 และแบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เพ่ือให้ทราบความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของลูกค้าท้ัง 2 กลุ่ม 
โดยกำหนดให้แบบสอบถามมีโครงสร้าง 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคำชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม การนำคำตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คำอธิบายถึง
ลักษณะของแบบสอบถาม และการกล่าวคำขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ  เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายได้ของลูกค้าต่อเดือน รายจ่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อเดือน ใช้คำถามปลายปิด มีคำตอบให้เลือกตอบ
หลายตัวเลือก จำนวน 7 คำถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ เพ่ือแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิด
เป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เป็นข้อคำถาม/
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 โดยเริ่มจากข้อ
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป ความชื่นชอบสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปของลูกค้าท่ีธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ความต้องการด้านสุขภาพ ใช้คำถามปลายปิดและเปิด จะใช้ค่าร้อย
ละเพื่อแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่และค่าทางสถิติ มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือมาตรวัดลิเคิร์ท แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
และในส่วนถัดมาเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ได้แก่ สินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป ราคาสินค้าเกษตรและสินค้า
ทั่วไป การบริการที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 ใช้คำถามปลายปิด จะใช้การวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือ
มาตรวัดลิเคิร์ทเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
 สำหรับแบบสอบถามสำหรับลูกค้าท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ในส่วนที่ 3 
เป็นข้อคำถาม/ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 54 โดย
ใช้ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป ความสนใจสินค้าเกษตร
และสินค้าท่ัวไปของลูกค้าท่ีธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ความต้องการด้านสุขภาพ ใช้คำถามปลายปิดและเปิด จะใช้ค่าร้อย
ละเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแสดงจำนวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่และค่า
ทางสถิติร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีLikert Scale หรือมาตรวัดลิเคิร์ท แล้วสรุปผลอธิบายข้อสรุปเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เปิดช่องว่างให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะที่ลูกค้าประสงค์จะเพ่ิมเติมจะเก็บข้อมูลมาสรุป 

 
 
เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา 
 จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็นลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ 
ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54จำนวน 180 คนและลูกค้าท่ีไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล 
สุขุมวิท54 จำนวน 220 คน 
       จากการเก็บแบบสอบถามลูกค้าท่ีซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54จำนวน 180 คนได้
ข้อมูลดังน้ี ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78 การศึกษาปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 49 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 47 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คนคิดเป็นร้อยละ 51 รายได้ต่อเดือน 
15,001-50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 69 รายจ่ายสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภคในครัวเรือนต่อเดือนช่วง 5,001-10,000 บาทคิด
เป็นร้อยละ 60  ส่วนใหญ่สินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ที่ซื้อมากหรือบ่อยที่สุด ได้แก่ข้าวหอม
มะลิ A-Rice 5 กก.คิดเป็นร้อยละ 34 ความบ่อยที่ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เดือนละ 1 
ครั้งคิดเป็นร้อยละ 93  วัตถุประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท
54 ซื้อเพื่ออุปโภค/บริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 71 สินค้าที่ซื้อแล้วชื่นชอบเป็นข้าวหอมมะลิ A-Rice 5 กก.คิดเป็นร้อยละ 22 
ชนิดข้าวที่คนในครอบครัวชอบรับประทานเป็นข้าวหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ 56 สินค้าท่ีเคยซื้อแล้วไม่ชื่นชอบเป็นน้ำยาปรับผ้า
นุ่มคิดเป็นร้อยละ 31  สาเหตุราคาสินค้าแพงคิดเป็นร้อยละ 46 และคุณภาพไม่ดีคิดเป็นร้อยละ43 สินค้าท่ีต้องการซื้อนอกจาก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้อยเอ็ด 5 กก. ข้าวหอมมะลิA-Rice 5 กก. ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ A-Rice 1 กก. ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ     
1 กก. ข้าวกล้องงอก 1 กก. ข้าวกล้องมะลิแดง 1 กก. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้อยเอ็ด 1 กก. กาแฟเขาทะลุแดง กาแฟเขาทะลุ
เขียว น้ำยาล้างจานกึ่งสำเร็จรูป น้ำยาล้างจานชุด น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มคือ ข้าวเหนียว 1 กก.คิดเป็นร้อยละ 20 ไม่
รับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่รับประทานข้าวกล้องงอกคิดเป็นร้อยละ 82 ไม่รับประทานข้าวกล้องมะลิแดง
คิดเป็นร้อยละ82 แหล่งที่ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปเลือก 1 เป็นห้างสรรพสินค้า(บิ๊กซี,โลตัส,แม็คโคร,อื่นที่ใกล้เคียง)คิด
เป็นร้อยละ31 สาเหตุที่ซื้อจากแหล่งดังกล่าวสินค้ามีราคาถูกคิดเป็นร้อยละ 33   
ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินคา้ท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 มีดังน้ี ค่าเฉลี่ย 
➢ กลุ่มหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปได้แก่ ตัวท่านเองอยู่ในระดับมาก 4.29 
➢ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป มีดังน้ี   
      - มักลองซื้อสินค้าใหม่ๆเสมออยู่ในระดับปานกลาง 2.73 
      - มักซื้อสินค้าเดิมเป็นประจำอยู่ในระดับมาก 3.89 
      - ซื้อสินค้าเฉพาะย่ีห้อสินค้าท่ีท่านชื่นชอบอยู่ในระดับมาก 3.69 
      - ซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับมากที่สุด  4.20 
      - ซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงความประหยัด ระยะเวลาการใช้สินค้าอยู่ในระดับมาก  4.09 
      - มักซื้อสินค้าเน่ืองจากเป็นช่วงที่สินค้าลดราคา หรือจัดโปรโมชั่น หรือท่านได้ร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม 
        เป็นประจำอยู่ในระดับปานกลาง 

3.16 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป การบริการที่
ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 มีดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 

➢ สินค้ามีขนาดที่เป็นมาตรฐานมาก 4.07 
➢ ได้รับคุณค่าทางโภชนาการ/ประโยชน์จากสินค้ามาก 4.16 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1934

 
 
➢ รู้สึกคุ้มค่ากับการซื้อสินค้ามาก 4.07 
➢ สินค้ามีคุณภาพดีมาก 4.27 
➢ ย่ีห้อสินค้าเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมาก 3.56 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าดูสวยงาม สะดุดตามาก 3.62 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนมาก  3.76 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าถูกออกแบบมาทำให้ท่านหิ้วสินค้าได้สะดวกมาก 3.76 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าถูกออกแบบมาทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บและรักษามาก 3.91 
➢ แหล่งที่มาของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านมาก 3.82 
➢ มองเห็นป้ายราคาสินค้าบนชั้นวางสินค้าได้ชัดเจนมาก  4.04 
➢ ราคาสินค้ามคีวามเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพสินคา้มาก 4.02 
➢ สินค้ามีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาดเห็นด้วยมาก 3.58 
➢ สินค้าถูกวางอยู่ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการเลือกซื้อมาก 3.89 
➢ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามีมาก 3.51 
➢ ซื้อสินค้าจากการจัดโปรโมชั่นอยู่ในระดับปานกลาง 3.02 
➢ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินค้าจากพนักงานมากท่ีสุด 4.56 
➢ พนักงานให้บริการด้วยความใส่ใจ สุภาพ รวดเร็วมากท่ีสุด 4.53 

 
 จากการเก็บแบบสอบถามลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 จำนวน 220 
คนได้ข้อมูลดังน้ี ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 42 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78 การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 63 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 47 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คนคิดเป็นร้อยละ51 รายได้ต่อ
เดือน15,001-50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 75 รายจ่ายสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภคในครัวเรือนต่อเดือนช่วง 5,001 -10,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 46 ชนิดข้าวที่บริโภคมากที่สุดได้แก่ข้าวหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ 85 แหล่งที่ซื้อข้าวสารเลือก 1 เป็น
ห้างสรรพสินค้า(บิ๊กซี,โลตัส,แม็คโคร,อื่นๆที่ใกล้เคียง)คิดเป็นร้อยละ 33  สาเหตุที่ซื้อเพราะต้ังอยู่ใกล้บ้าน/ที่พักคิดเป็นร้อยละ 
25 จำนวนเงินที่ซื้อข้าวสารต่อครั้งอยู่ในช่วง 201-500 บาทคิดเป็นร้อยละ 47 ซื้อข้าวสารเดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ 65 ซื้อ
เพ่ือบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ95 ชนิดข้าวที่คนในครอบครัวชอบรับประทานเป็นข้าวหอมมะลิเป็นร้อยละ 73 แหล่งที่ซื้อน้ำยา
ล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเลือก 1 เป็นห้างสรรพสินค้า(บิ๊กซี,โลตัส,แม็คโคร,อื่นๆที่ใกล้เคียง) คิดเป็นร้อยละ 24 
สาเหตุที่ซื้อจากแหล่งดังกล่าวเน่ืองจากต้ังอยู่ใกล้บ้าน/ที่พักคิดเป็นร้อยละ 25 จำนวนเงินที่ซื้อน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและ
น้ำยาปรับผ้านุ่มต่อครั้งซื้อน้อยกว่า 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 46 ซื้อน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเดือนละครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 76 สินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ที่สนใจเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ A-Rice     
1 กก.คิดเป็นร้อยละ 16 ไม่ต้องการซื้อสินค้าท่ีได้กล่าวมาได้แก่ข้าวเหนียว 1 กก. ข้าวเหนียว 5 กก. ข้าวเหนียวดำ 1 กก. ข้าว
เหนียวดำ 5 กก. ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ 1 กก. ข้าวสังข์หยด 1 กก. กาแฟเขาทะลุดำ กาแฟเอสทีสีฟ้า กาแฟเอสทีสีแดง ชุด
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ ชุดทำสเปรย์แอลกอฮอร์ คิดเป็นร้อยละ27 ไม่รับประทานข้าวกล้องไรซ์เบอรี่คิดเป็นร้อยละ 42 ไม่รับประทาน
ข้าวกล้องงอก คิดเป็นร้อยละ 62 ไม่รับประทานข้าวกล้องมะลิแดงคิดเป็นร้อยละ76  
ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินคา้ท่ัวไป มีดังน้ี ค่าเฉลี่ย 
➢ กลุ่มหรือบุคคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเกษตรและสนิค้าท่ัวไป ได้แก่ ตัวเองอยู่ในระดับมาก 4.15 
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➢ รู้สึกคุ้มค่ากับการซื้อสินค้ามาก 4.07 
➢ สินค้ามีคุณภาพดีมาก 4.27 
➢ ย่ีห้อสินค้าเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมาก 3.56 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าดูสวยงาม สะดุดตามาก 3.62 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนมาก  3.76 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าถูกออกแบบมาทำให้ท่านหิ้วสินค้าได้สะดวกมาก 3.76 
➢ บรรจภุัณฑ์สินค้าถูกออกแบบมาทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บและรักษามาก 3.91 
➢ แหล่งที่มาของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่านมาก 3.82 
➢ มองเห็นป้ายราคาสินค้าบนชั้นวางสินค้าได้ชัดเจนมาก  4.04 
➢ ราคาสินค้ามคีวามเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพสินคา้มาก 4.02 
➢ สินค้ามีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาดเห็นด้วยมาก 3.58 
➢ สินค้าถูกวางอยู่ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการเลือกซื้อมาก 3.89 
➢ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามีมาก 3.51 
➢ ซื้อสินค้าจากการจัดโปรโมชั่นอยู่ในระดับปานกลาง 3.02 
➢ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสินค้าจากพนักงานมากท่ีสุด 4.56 
➢ พนักงานให้บริการด้วยความใส่ใจ สุภาพ รวดเร็วมากท่ีสุด 4.53 

 
 จากการเก็บแบบสอบถามลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 จำนวน 220 
คนได้ข้อมูลดังน้ี ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 42 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78 การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 63 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 47 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คนคิดเป็นร้อยละ51 รายได้ต่อ
เดือน15,001-50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 75 รายจ่ายสำหรับสินค้าอุปโภค บริโภคในครัวเรือนต่อเดือนช่วง 5,001 -10,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 46 ชนิดข้าวที่บริโภคมากที่สุดได้แก่ข้าวหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ 85 แหล่งที่ซื้อข้าวสารเลือก 1 เป็น
ห้างสรรพสินค้า(บิ๊กซี,โลตัส,แม็คโคร,อื่นๆที่ใกล้เคียง)คิดเป็นร้อยละ 33  สาเหตุที่ซื้อเพราะต้ังอยู่ใกล้บ้าน/ที่พักคิดเป็นร้อยละ 
25 จำนวนเงินที่ซื้อข้าวสารต่อครั้งอยู่ในช่วง 201-500 บาทคิดเป็นร้อยละ 47 ซื้อข้าวสารเดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ 65 ซื้อ
เพ่ือบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ95 ชนิดข้าวที่คนในครอบครัวชอบรับประทานเป็นข้าวหอมมะลิเป็นร้อยละ 73 แหล่งที่ซื้อน้ำยา
ล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเลือก 1 เป็นห้างสรรพสินค้า(บิ๊กซี,โลตัส,แม็คโคร,อื่นๆที่ใกล้เคียง) คิดเป็นร้อยละ 24 
สาเหตุที่ซื้อจากแหล่งดังกล่าวเน่ืองจากต้ังอยู่ใกล้บ้าน/ที่พักคิดเป็นร้อยละ 25 จำนวนเงินที่ซื้อน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและ
น้ำยาปรับผ้านุ่มต่อครั้งซื้อน้อยกว่า 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 46 ซื้อน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเดือนละครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 76 สินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 ที่สนใจเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ A-Rice     
1 กก.คิดเป็นร้อยละ 16 ไม่ต้องการซื้อสินค้าท่ีได้กล่าวมาได้แก่ข้าวเหนียว 1 กก. ข้าวเหนียว 5 กก. ข้าวเหนียวดำ 1 กก. ข้าว
เหนียวดำ 5 กก. ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ 1 กก. ข้าวสังข์หยด 1 กก. กาแฟเขาทะลุดำ กาแฟเอสทีสีฟ้า กาแฟเอสทีสีแดง ชุด
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ ชุดทำสเปรย์แอลกอฮอร์ คิดเป็นร้อยละ27 ไม่รับประทานข้าวกล้องไรซ์เบอรี่คิดเป็นร้อยละ 42 ไม่รับประทาน
ข้าวกล้องงอก คิดเป็นร้อยละ 62 ไม่รับประทานข้าวกล้องมะลิแดงคิดเป็นร้อยละ76  
ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินคา้ท่ัวไป มีดังน้ี ค่าเฉลี่ย 
➢ กลุ่มหรือบุคคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเกษตรและสนิค้าท่ัวไป ได้แก่ ตัวเองอยู่ในระดับมาก 4.15 

 
 
➢ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป มีดังน้ี  
     - มักลองซื้อสินค้าใหม่ๆเสมออยู่ในระดับปานกลาง  3.25 
     - มักซื้อสินค้าเดิมเป็นประจำอยู่ในระดับมาก  3.64 
     - ซื้อสินค้าเฉพาะย่ีห้อสินค้าท่ีท่านชื่นชอบอยู่ในระดับมาก 3.58 
     - ซื้อโดยไม่คำนึงถึงย่ีห้อสินค้าอยู่ในระดับมาก  3.51 
     - เลือกซื้อสินค้าเกษตรโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับมาก  4.27 
     - เลือกซื้อสินค้าท่ัวไปโดยคำนึงถึงความประหยัด ระยะเวลาการใช้สินค้าอยู่ในระดับมาก 4.07 
     - มักซื้อสินค้าเน่ืองจากเป็นช่วงที่สินค้าลดราคา หรือจัดโปรโมชั่น หรือท่านได้ร่วมกิจกรรมสะสม 
       แต้มเป็นประจำอยู่ในระดับมาก 

3.71 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปน้ัน มีดังน้ี ค่าเฉลี่ย 
➢ ราคาอยู่ในระดับมาก 4.11 
➢ ขนาดของสินค้าอยู่ในระดับมาก 3.98 
➢ บรรจภุัณฑ์อยู่ในระดับมาก 3.78 
➢ คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาก 4.38 
➢ คุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับมาก 4.38 
➢ แหล่งที่มาอยู่ในระดับมาก 3.73 
➢ ความประหยัดอยู่ในระดับมาก 4.04 
➢ การได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 4.24 
➢ ระยะเวลาการใช้สินค้าอยู่ในระดับมาก 4.00 
➢ ความนิยมอยู่ในระดับปานกลาง 3.47 
➢ ของแถม/คูปอง/การสะสมแต้มอยู่ในระดับปานกลาง 3.42 

  
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ไม่เลือกซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เน่ืองจากส่วนใหญ่มีร้านที่
ซื้อเป็นประจำคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาไม่ทราบว่าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54มีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปใดบ้าง
จำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาไม่มีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการคิดเป็นร้อยละ11 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบสาเหตุของปัญหา 2 สาเหตุหลัก 4 สาเหตุรอง 6 สาเหตุย่อย ดังน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล :  
1.1 พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป ได้แก่ มีร้านที่ซื้อเป็นประจำ, มักซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่เป็น

สินค้าเดิมเป็นประจำ,การซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปเฉพาะยี ่ห้อสินค้าที ่ชื่นชอบ ,การไม่ทราบว่าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล 
สุขุมวิท54มีสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปใดบ้างจำหน่าย  
     1.2 การไม่ชื่นชอบสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่เคยซื้อจากธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 เน่ืองจากราคาสินค้าแพงและ
คุณภาพไม่ดี    
     1.3 ไม่มีสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54ที่ต้องการ 
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2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54มีน้อย 

เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 พบว่า 
จุดแข็ง : เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก่อต้ังมานานกว่า 56 ปี,ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่ผู้คนพบเห็นได้ง่าย เดินทางมาใช้บริการได้
สะดวก, พนักงานใส่ใจในการให้บริการ, มีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และสินค้าบางชนิดหา
ซื้อยากตามท้องตลาด,สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ประเภทข้าวต่างๆที่มีขนาด 1 กิโลกรัม ถูกเก็บในรูปแบบการซีลสูญญากาศ และ
สินค้าทั่วไปที่สาขามีจำหน่าย ได้แก่ น้ำยาล้างจานทั้งแบบชุดและแบบกึ่งสำเร็จรูป  น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นสินค้าท่ี
ต้องผสมน้ำเพ่ิมเองและบางชนิดต้องผสมเอง ซึ่งร้านค้าหรือศูนย์การค้าหรือร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมาวางจำหน่าย 
จุดอ่อน : พ้ืนที่ในสาขามีน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรองสินค้าไว้จำนวนมาก, สาขาหลักและสาขาย่อยอยู่ห่างกันทำให้การขนส่ง
สินค้าลำบาก, สินค้าบางชนิด มีราคาสูงและคุณภาพไม่ดี 
โอกาส : สาขาต้ังอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการทำเกษตรกรรมการปลูกข้าวน้อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพ
อื่นๆนอกเหนือจากการปลูกข้าวและเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง , ลูกค้ามีความต้องการช่วยเหลือเกษตรกร , สาขามีสินค้าท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย  มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน, สาขามีสินค้าท่ัวไปได้แก่ น้ำยาล้างจานทั้งแบบ
ชุดและแบบกึ่งสำเร็จรูป  น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นแบบผสมน้ำเพ่ิมและบางชนิดต้องผสมเอง อาจตรงความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัด และสินค้าเหล่าน้ีสามารถใช้ได้นาน อีกทั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจอื่นและธนาคารพาณิชย์ไม่มี
จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปเหล่าน้ี 
อุปสรรค : ปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้จำนวนลูกค้ามาใช้บริการลดลง, ลูกค้าบางกลุ่มมีรายได้
ลดลงทำให้กำลังซื้อลดลง, สินค้าเกษตรประเภทข้าวมีวางจำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
มีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้ากระจายอยู่ในพ้ืนที่เป็นจำนวนมากและเป็นสินค้าท่ีมีการแข่งขันสูง 
จากการพิจารณาจุดแข็งและโอกาส สาขาควรใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการปรับตัวตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนำกลยุทธ์ทั้ง 2 กลยุทธ์มาสร้างแนวทางเลือกได้ดังน้ี แนวทางเลือกที่ 1 การจัดโปรโมชั่นแถมข้าวหอมมะลิ 1 กก.เมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปรวมกันต้ังแต่ 1,000 บาทขึ้นไป, แนวทางเลือกที่ 2 ให้ลูกค้าร่วมสะสมแต้ม โดยให้แต้มตาม
จำนวนครั้งที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าสะสมแต้มครบ 5 แต้ม แถมข้าวหอมมะลิ 1 กก. , แนวทางเลือกที่ 3 ลองนำสินค้า 
เกษตรและสินค้าท่ัวไปอื่นมาวางจำหน่าย ลดสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าท่ีลูกค้าให้ความเห็นว่ามี 
ราคาแพง คุณภาพไม่ดีลง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไปทดลอง 
 การประเมินทางเลือกใช้การประเมินกลยุทธ์ตามแนวความคิดของ Richard Rumelt โดยพิจารณาจาก ความสม่ำเสมอ 
(Consistency), ความสอดคล้อง (Consonance), ความเป็นไปได้ (Feasibility), ความได้เปรียบ (Advantage) นำรูปแบบ
คะแนนมาใช้ในการพิจารณา โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังน้ี 3 คะแนน หมายถึง มาก, 2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง, 1 
คะแนนหมายถึง น้อย พิจารณาการให้คะแนนทั้ง 3 แนวทางเลือกได้ดังน้ีแนวทางเลือกท่ี 1 ได้ 10 คะแนน, แนวทางเลือกที่ 2  
ได้ 10 คะแนนและแนวทางเลือกที่ 3 ได้ 12 คะแนน จากผลคะแนนการประเมินกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Richard Rumelt ทั้ง 
3 แนวทางเลือกพบว่าแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวทางเลือกที่ได้คะแนนมากที่สุดคือได้คะแนน 12 คะแนนซึ่งมากกว่าแนว
ทางเลือกที่ 1 และ 2 ดังนั้น สาขาควรเลือกแนวทางเลือกที่ 3 คือลองนำสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปอื่นมาวางจำหน่าย ลด
สินค้าเกษตรและสินค้าทั ่วไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าที ่ลูกค้าให้ความเห็นว่ามีราคาแพง  คุณภาพไม่ดีลง ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไปทดลองเป็นกลยุทธ์ในการเข้ามาแก้ปัญหายอดขายที่
ต่ำกว่าเป้าหมายของสาขา เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าได้โดยตรงทำให้สาขาค้นพบสินค้าที่ตรง
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2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54มีน้อย 

เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 พบว่า 
จุดแข็ง : เป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก่อต้ังมานานกว่า 56 ปี,ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่ผู้คนพบเห็นได้ง่าย เดินทางมาใช้บริการได้
สะดวก, พนักงานใส่ใจในการให้บริการ, มีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และสินค้าบางชนิดหา
ซื้อยากตามท้องตลาด,สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ประเภทข้าวต่างๆที่มีขนาด 1 กิโลกรัม ถูกเก็บในรูปแบบการซีลสูญญากาศ และ
สินค้าทั่วไปที่สาขามีจำหน่าย ได้แก่ น้ำยาล้างจานทั้งแบบชุดและแบบกึ่งสำเร็จรูป  น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นสินค้าท่ี
ต้องผสมน้ำเพ่ิมเองและบางชนิดต้องผสมเอง ซึ่งร้านค้าหรือศูนย์การค้าหรือร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมาวางจำหน่าย 
จุดอ่อน : พ้ืนที่ในสาขามีน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรองสินค้าไว้จำนวนมาก, สาขาหลักและสาขาย่อยอยู่ห่างกันทำให้การขนส่ง
สินค้าลำบาก, สินค้าบางชนิด มีราคาสูงและคุณภาพไม่ดี 
โอกาส : สาขาต้ังอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการทำเกษตรกรรมการปลูกข้าวน้อย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพ
อื่นๆนอกเหนือจากการปลูกข้าวและเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง , ลูกค้ามีความต้องการช่วยเหลือเกษตรกร , สาขามีสินค้าท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย  มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน, สาขามีสินค้าท่ัวไปได้แก่ น้ำยาล้างจานทั้งแบบ
ชุดและแบบกึ่งสำเร็จรูป  น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นแบบผสมน้ำเพ่ิมและบางชนิดต้องผสมเอง อาจตรงความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัด และสินค้าเหล่าน้ีสามารถใช้ได้นาน อีกทั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจอื่นและธนาคารพาณิชย์ไม่มี
จำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปเหล่าน้ี 
อุปสรรค : ปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้จำนวนลูกค้ามาใช้บริการลดลง, ลูกค้าบางกลุ่มมีรายได้
ลดลงทำให้กำลังซื้อลดลง, สินค้าเกษตรประเภทข้าวมีวางจำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
มีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้ากระจายอยู่ในพ้ืนที่เป็นจำนวนมากและเป็นสินค้าท่ีมีการแข่งขันสูง 
จากการพิจารณาจุดแข็งและโอกาส สาขาควรใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและการปรับตัวตามความต้องการของลกูค้า 
โดยนำกลยุทธ์ทั้ง 2 กลยุทธ์มาสร้างแนวทางเลือกได้ดังน้ี แนวทางเลือกที่ 1 การจัดโปรโมชั่นแถมข้าวหอมมะลิ 1 กก.เมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปรวมกันต้ังแต่ 1,000 บาทขึ้นไป, แนวทางเลือกที่ 2 ให้ลูกค้าร่วมสะสมแต้ม โดยให้แต้มตาม
จำนวนครั้งที่ลูกค้ามาซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าสะสมแต้มครบ 5 แต้ม แถมข้าวหอมมะลิ 1 กก. , แนวทางเลือกที่ 3 ลองนำสินค้า 
เกษตรและสินค้าท่ัวไปอื่นมาวางจำหน่าย ลดสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าท่ีลูกค้าให้ความเห็นว่ามี 
ราคาแพง คุณภาพไม่ดีลง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไปทดลอง 
 การประเมินทางเลือกใช้การประเมินกลยุทธ์ตามแนวความคิดของ Richard Rumelt โดยพิจารณาจาก ความสม่ำเสมอ 
(Consistency), ความสอดคล้อง (Consonance), ความเป็นไปได้ (Feasibility), ความได้เปรียบ (Advantage) นำรูปแบบ
คะแนนมาใช้ในการพิจารณา โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังน้ี 3 คะแนน หมายถึง มาก, 2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง, 1 
คะแนนหมายถึง น้อย พิจารณาการให้คะแนนทั้ง 3 แนวทางเลือกได้ดังน้ีแนวทางเลือกท่ี 1 ได้ 10 คะแนน, แนวทางเลือกที่ 2  
ได้ 10 คะแนนและแนวทางเลือกที่ 3 ได้ 12 คะแนน จากผลคะแนนการประเมินกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Richard Rumelt ทั้ง 
3 แนวทางเลือกพบว่าแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวทางเลือกที่ได้คะแนนมากที่สุดคือได้คะแนน 12 คะแนนซึ่งมากกว่าแนว
ทางเลือกที่ 1 และ 2 ดังนั้น สาขาควรเลือกแนวทางเลือกที่ 3 คือลองนำสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปอืน่มาวางจำหน่าย ลด
สินค้าเกษตรและสินค้าทั ่วไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าที ่ลูกค้าให้ความเห็นว่ามีราคาแพง  คุณภาพไม่ดีลง ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไปทดลองเป็นกลยุทธ์ในการเข้ามาแก้ปัญหายอดขายที่
ต่ำกว่าเป้าหมายของสาขา เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ที่เข้าถึงความต้องการสินค้าของลูกค้าได้โดยตรงทำให้สาขาค้นพบสินค้าที่ตรง

 
 
กับความต้องการของลูกค้าในพ้ืนที่ส่งผลให้สาขาจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปได้มากข้ึน สร้างการรับรู้ การจดจำให้เกิด
ขึ ้นกับลูกค้า สาขามีลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ๆเพิ ่มขึ ้น นอกจากนี้การเลือกแนวทางเลือกที่3 ทำให้สาขามีต้นทุนการ
ดำเนินงานที่ต่ำ และเมื่อสาขาลดจำนวนสินค้าท่ีลูกค้าไม่สนใจ ลดสินค้าท่ีลูกค้าให้ความเห็นว่ามีราคาแพงและคุณภาพไม่ดีลง  
ทำให้สินค้าไม่คงค้างที่สาขาเป็นเวลานานและจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่สินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่
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วรชัย เพชรแสงฉาย1* และ ธีรข์กรณ์ อุดมรตันะมณี2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุที่อัตราการเติบโตสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา 
ลดลง และเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อระบบอิสลาม สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สาขายะหา กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และเก็บข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถาม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบค่าที สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ลูกค้าเงินกู้ที่ที่ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม จำนวน 6 คน ผู้บริหาร และพนักงาน ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเชื่ออิสลาม จำนวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล จากนั้นใช้
แผนผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา ใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix ในการสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหา ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.50 ไม่
ทราบว่ามีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสื่อสารยังขาดการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาธนาคารควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามให้มากขึ้น ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อขยายการเติบโตสินเช่ือระบบอิสลาม 
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The study of difficulties and proposed solutions to increase Islamic finance for Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Yaha branch. 
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Abstract 

The study aims to analyze difficulties and solutions to increase Islamic finance for Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Yaha branch. The research applied a mixed quantitative 
and qualitative method. The quantitative sample is 4 0 0  loan customers of BAAC Yaha branch. Data 
collection is done using questionnaires. Quantitative data analysis is descriptive statistics, frequency, 
percentages, averages, standard deviations, t-Test and One-way ANOVA. The qualitative sample is 6 Islamic 
finance customers along with 4 BAAC Yaha branch executives and officers. Data collection is done using 
semi-structured in-depth interviews. Qualitative data analysis is done by coding and content analysis. The 
cause of problem is identified using Fish bone diagram. The solution is investigated using SWOT Analysis and 
TOWS Matrix tools. The result found that most of respondents were unknow that Islamic finance available 
on BAAC Yaha. Research findings also show that customers are aware of the existence of Islamic financial 
institutions, but they know very little about details of products and services on offer. However Islamic 
finance's growth potential is high given Yaha's Muslim-majority demographics and low banking account 
according to the management information system. Islamic finance penetration is likely to increase through 
awareness campaigns, new products, and the greater use of fintech to target customers. 
 
Keywords : Islamic financial, Marketing Mix, Consumer Behavior 
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บทนำ 
สินเชื่อระบบอิสลาม เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ ธ.ก.ส. จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการให้บริการทาง

การเงินตามหลักศาสนาอิสลามแก่บุคคลทั่วไป และเกษตรกรที่นับถือศาสนาอิสลาม จะได้มีแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามไว้รองรับเพื่อการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดดำเนินการให้บริการทางการเงินระบบอิสลามแก่
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการส่งเสริมให้เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร 
กลุ่มบุคคล สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในระบบอิสลาม ทั้งการส่งเสริมการออมเงิน และการให้สินเช่ือ
ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยปราศจากดอกเบี้ย ซึ่งการให้บริการทางการเงินอิสลามถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร 
และ ธ.ก.ส. ได้มีความคาดหวังที่จะให้สินเชื่อระบบอิสลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นจำนวนเกินครึ่งของประชากร
ทั้งหมดในพื้นที่ และจังหวัดยะลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ ธ.ก.ส ผลักดันให้สินเช่ือระบบอิสลาม เติบโต  

แต่จากข้อมูลผลการดำเนินงานสินเชื่อคงเหลือย้อนหลัง 5 ปีบัญชี ของ ธ.ก.ส. สาขายะหา  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สาขา 
ของจังหวัดยะลา พบว่าสินเชื่อระบบอิสลามมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสวนทางกับการเติบโตสินเชื ่อใน
ภาพรวมที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นข้อบ่งชี้ถึงสัญญาณอัตราย หากการดำเนินงานของกองทุนมีการจ่ายเงินกู้ลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากข้อกำหนดของการธนาคารอิสลามเกี่ยวกับการห้ามกินดอกเบี้ย จึงทำให้กองทุนธนาคารอิสลามมีความ
จำเป็นต้องแยกการดำเนินงานออกจากระบบสินเชื่อปกติของธนาคาร ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของกองทุน ธนาคาร
อิสลามต้องอาศัยรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนเท่านั้น ซึ่งการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพื้นฐาน คือ การนำเงินฝาก
ของผู้ที่นำเงินมาฝากธนาคารไปลงทุนสร้างผลตอบแทนด้วยการจ่ายสินเชื่อ และนำรายได้จากการลงทุนมาจ่ายผลตอบแทน
ให้กับผู้ที่นำเงินมาฝากกับธนาคาร รายได้ของธนาคารจึงมาจากผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อ และเช่นเดียวกัน รายได้หลักของ
กองทุนธนาคารอิสลามก็มาจากเงินให้สินเชื่อระบบอิสลามนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากผลการจ่ายเงินเงินกู้ ลดลงก็จะส่งผลต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของกองทุน และยังมีผลต่อความมั่นคงของกองทุนด้วยเช่นกัน อันจะมีผลต่อสภาพการจ้างงานของพนักงาน 
ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุนธนาคารอิสลาม รวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับลดส่วนงานที่ไม่สามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ได้ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่ยอดคงเหลือสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา ลดลง และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือ
ระบบอิสลามสำหรับ ธ.ก.ส. สาขายะหา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น 
งานวิจัยต่าง ๆ หนังสือและเอกสาร รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การธนาคารอิสลามและสินเชื่อระบบอิสลาม 
ซึ่งมีจุดกำเนิดและพื้นฐานของสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลามมาจากชาริอะฮ ์(Shariah) ซึ่งเป็นกฎหมายหรือข้อกำหนด
ของศาสนาอิสลาม โดยดำเนินงานตามพื้นฐานการค้า การลงทุน ซึ่งมีการแบ่งผลกำไรและขาดทุนร่วมกันเป็นพื้นฐานโครงสร้าง
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน [1] และ ธ.ก.ส. ได้เปิดดำเนินงานกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. เป็นแผนกหนึ่งเพื่อทำหน้าท่ีให้บริการทางการ
เงินตามหลักศาสนาอิสลาม [2] 2) ความเชื่อตามหลักศาสนาเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ในสังคม ความต่างของ
ระบบความเชื่อในเมืองและในชนบทจะมีความต่างในเรื่องของความลื่นไหลและการเปลี่ยนแปลงความเช่ือไปตามกระแสความ
นิยม ระบบความเชื่อและศาสนาสามารถแบ่งออกได้ 3 ประการ คือ (1) ศาสนาเป็นความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ (2) 
ศาสนาประกอบด้วยความเช่ือและพิธีกรรม และ (3) ศาสนาให้คำอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของสังคม [3] 3) พฤติกรรมผู้บรโิภค 
คือ การกระทำของแต่ละบุคคล การได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจและกระบวนการตัดสินใจ การกระทำของ
แต่ละบุคคลเป็นการเน้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน การได้รับและการใช้สินค้าของผู้บริโภคเป็นเรื่องปกติที่จะต้อง
อุปโภคบริโภคสินค้า ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคล (การรับรู้ ทัศนคติ 
และแรงจูงใจ) และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม [4] 4) ส่วนประสมการตลาดในรูปแบบ 4C’s เป็นแนวคิดทางการตลาดที่
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บทนำ 
สินเชื่อระบบอิสลาม เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ ธ.ก.ส. จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการให้บริการทาง

การเงินตามหลักศาสนาอิสลามแก่บุคคลทั่วไป และเกษตรกรที่นับถือศาสนาอิสลาม จะได้มีแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามไว้รองรับเพื่อการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดดำเนินการให้บริการทางการเงินระบบอิสลามแก่
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการส่งเสริมให้เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร 
กลุ่มบุคคล สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในระบบอิสลาม ทั้งการส่งเสริมการออมเงิน และการให้สินเช่ือ
ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยปราศจากดอกเบี้ย ซึ่งการให้บริการทางการเงินอิสลามถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของธนาคาร 
และ ธ.ก.ส. ได้มีความคาดหวังที่จะให้สินเชื่อระบบอิสลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นจำนวนเกินครึ่งของประชากร
ทั้งหมดในพื้นที่ และจังหวัดยะลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ ธ.ก.ส ผลักดันให้สินเช่ือระบบอิสลาม เติบโต  

แต่จากข้อมูลผลการดำเนินงานสินเชื่อคงเหลือย้อนหลัง 5 ปีบัญชี ของ ธ.ก.ส. สาขายะหา  ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สาขา 
ของจังหวัดยะลา พบว่าสินเชื่อระบบอิสลามมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสวนทางกับการเติบโตสินเชื ่อใน
ภาพรวมที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นข้อบ่งชี้ถึงสัญญาณอัตราย หากการดำเนินงานของกองทุนมีการจ่ายเงินกู้ลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากข้อกำหนดของการธนาคารอิสลามเกี่ยวกับการห้ามกินดอกเบี้ย จึงทำให้กองทุนธนาคารอิสลามมีความ
จำเป็นต้องแยกการดำเนินงานออกจากระบบสินเชื่อปกติของธนาคาร ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของกองทุน ธนาคาร
อิสลามต้องอาศัยรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนเท่านั้น ซึ่งการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพื้นฐาน คือ การนำเงินฝาก
ของผู้ที่นำเงินมาฝากธนาคารไปลงทุนสร้างผลตอบแทนด้วยการจ่ายสินเชื่อ และนำรายได้จากการลงทุนมาจ่ายผลตอบแทน
ให้กับผู้ที่นำเงินมาฝากกับธนาคาร รายได้ของธนาคารจึงมาจากผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อ และเช่นเดียวกัน รายได้หลักของ
กองทุนธนาคารอิสลามก็มาจากเงินให้สินเชื่อระบบอิสลามนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากผลการจ่ายเงินเงินกู้ ลดลงก็จะส่งผลต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของกองทุน และยังมีผลต่อความมั่นคงของกองทุนด้วยเช่นกัน อันจะมีผลต่อสภาพการจ้างงานของพนักงาน 
ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุนธนาคารอิสลาม รวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับลดส่วนงานที่ไม่สามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ได้ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่ยอดคงเหลือสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา ลดลง และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือ
ระบบอิสลามสำหรับ ธ.ก.ส. สาขายะหา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น 
งานวิจัยต่าง ๆ หนังสือและเอกสาร รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การธนาคารอิสลามและสินเชื่อระบบอิสลาม 
ซึ่งมจีุดกำเนิดและพื้นฐานของสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลามมาจากชาริอะฮ ์(Shariah) ซึ่งเป็นกฎหมายหรือข้อกำหนด
ของศาสนาอิสลาม โดยดำเนินงานตามพื้นฐานการค้า การลงทุน ซึ่งมีการแบ่งผลกำไรและขาดทุนร่วมกันเป็นพื้นฐานโครงสร้าง
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน [1] และ ธ.ก.ส. ได้เปิดดำเนินงานกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. เป็นแผนกหนึ่งเพื่อทำหน้าท่ีให้บริการทางการ
เงินตามหลักศาสนาอิสลาม [2] 2) ความเชื่อตามหลักศาสนาเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ในสังคม ความต่างของ
ระบบความเชื่อในเมืองและในชนบทจะมีความต่างในเรื่องของความลื่นไหลและการเปลี่ยนแปลงความเช่ือไปตามกระแสความ
นิยม ระบบความเชื่อและศาสนาสามารถแบ่งออกได้ 3 ประการ คือ (1) ศาสนาเป็นความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ (2) 
ศาสนาประกอบด้วยความเช่ือและพิธีกรรม และ (3) ศาสนาให้คำอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของสังคม [3] 3) พฤติกรรมผู้บรโิภค 
คือ การกระทำของแต่ละบุคคล การได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจและกระบวนการตัดสินใจ การกระทำของ
แต่ละบุคคลเป็นการเน้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน การได้รับและการใช้สินค้าของผู้บริโภคเป็นเรื่องปกติที่จะต้อง
อุปโภคบริโภคสินค้า ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคล (การรับรู้ ทัศนคติ 
และแรงจูงใจ) และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม [4] 4) ส่วนประสมการตลาดในรูปแบบ 4C’s เป็นแนวคิดทางการตลาดที่

มองในมุมของผู้บริโภคที่เป็นพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยให้ความสำคัญและยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยศาสตราจารย์ Bob Lauterborn แห่ง University of North Carolina ซึ่งประกอบไปด้วย 
(1) ความต้องการของผู้บริโภค (2) ต้นทุนของผู้บริโภค 3) ความสะดวกในการซื้อ และ (4) การสื่อสาร [5] และ 5) ผังก้างปลา
เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้ง
แรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งผังก้างปลาถูกนำมาใช้เมื่อต้องการค้นหา
สาเหตุแห่งปัญหา หรือเมื่อต้องการทำความเข้าใจ ทำความรู้จักกับกระบวนการใช้เป็นแนวทางในการระดมสมอง [6] 
 จากข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้น สามาราถนำมาออกแบบการวิจัยและสรุปเป็น
กรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ 1 และนอกจากน้ี สามารถนำไปใช้ในการกำหนดรูปแบบคำถามในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีการศึกษา 
 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ประชากรสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ลูกค้าเงินกู้ท้ังหมดของ ธ.ก.ส. สาขายะหา ทั้งที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการสินเช่ือ
ระบบอิสลาม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีประชากร จำนวน 7,873 คน [7]) ส่วนประชากรสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือ ลูกค้าเงินกู้ที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม จำนวน 286 คน ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. สาขายะหา จำนวน 20 คน 
โดยการดำเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเชิงปริมาณได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน (คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรด้วย
สมการของ Taro Yamane ที่ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 [8]) โดยมีการเลือก
หน่วยตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกค้าเงินกู้ที ่เข้ามาติดต่อที่ ธ.ก.ส. สาขายะหา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
(Purposive sampling) ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าเงินกู้ท่ีเคยใช้บริการสินเช่ือระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา จำนวน 6 คน และ
ผู้บริหารและพนักงานของ ธ.ก.ส. สาขายะหาที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเช่ือระบบอิสลาม จำนวน 4 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดำเนินการ ดังนี้ หลังจากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามครบตามจำนวน แล้วนำ
ข้อมูลมาแปรผลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง จากข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้อธิบายถึงระดับความคาดหวังก่อนการใช้บริการ ความพึงพอใจ
หลังจากการใช้บริการ และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความเชื่อ ปัจจัยสินเชื่อระบบอิสลาม  และปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
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1942

ค่าความถี่และค่าสถิติร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป ส่วนการทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์และความคาดหวังและความพึง
พอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด สำหรับกรณีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น หลังจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้จากการถอดความจากเครื ่องบันทึกเสียงและการจดบันทึกมาทบทวนวิเคราะห์ซ้ำ ๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูล และ
พิจารณาได้ตรงประเด็น พร้อมท้ังจัดทำกลุ่มของขอ้มูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ของกลุ ่มตัวอย่างจำนวนจำนวน 400 คน ซึ ่งทำการศึกษาเกี ่ยวกับข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไป และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามและ
พฤติกรรมการรับรู้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ผลการศึกษาข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 92.75 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 7.25 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 66.00 และเพศหญิง 
ร้อยละ 34.00 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.25 ช่วงอายุรองลงมาได้แก่ 36 – 45, 26 – 35 และต่ำ
กว่า 25  ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.75, 15.75 และ 2.25 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด (ร้อยละ 91.25) สถานภาพรองลงมาได้แก่ มีสถานะหย่าร้าง สถานภาพโสด และสถานภาพหม้าย โดยคิดเป็น
ร้อยละ 4.00, 2.75 และ 2.00 ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 73.50 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในลำดับถัดมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 
ปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. ซึ่งมีค่าร้อยละ 19.00, 4.25, 2.50 และ 0.75 ตามลำดับ  

 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการ
สินเชื่อระบบอิสลาม ดังภาพที่ 3 พบว่าในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ 3.57 
คะแนน โดยปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ และปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑋 = 3.89 และ 3.72) ส่วนปัจจัยด้านการสื่อสาร และด้านต้นทุนผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑋 = 
3.38 และ 3.29) ตามลำดับ ในด้านของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลลาม มีความพึงพอใจภาพรวม ในระดับปาน
กลาง (�̅�𝑋 = 3.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกปัจจัยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านความต้องการ
ผู้บริโภค (�̅�𝑋 = 3.45) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านต้นทุนผู้บริโภค (�̅�𝑋 = 3.41) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ    
(�̅�𝑋 = 3.28) และปัจจัยด้านการสื่อสาร (�̅�𝑋 = 3.21) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้เคยใช้บริการสินเช่ือ
ระบบอิสลามมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มผู้ไม่เคยใช้สินเช่ือระบบอิสลาม 

ภาพที่ 2 ผลการศึกษาข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมลูทั่วไป 
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ค่าความถี่และค่าสถิติร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป ส่วนการทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรศาสตร์และความคาดหวังและความพึง
พอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด สำหรับกรณีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น หลังจากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้จากการถอดความจากเครื ่องบันทึกเสียงและการจดบันทึกมาทบทวนวิเคราะห์ซ้ำ ๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูล และ
พิจารณาได้ตรงประเด็น พร้อมท้ังจัดทำกลุ่มของขอ้มูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ของกลุ ่มตัวอย่างจำนวนจำนวน 400 คน ซึ ่งทำการศึกษาเกี ่ยวกับข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไป และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามและ
พฤติกรรมการรับรู้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ผลการศึกษาข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 92.75 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 7.25 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 66.00 และเพศหญิง 
ร้อยละ 34.00 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.25 ช่วงอายุรองลงมาได้แก่ 36 – 45, 26 – 35 และต่ำ
กว่า 25  ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.75, 15.75 และ 2.25 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด (ร้อยละ 91.25) สถานภาพรองลงมาได้แก่ มีสถานะหย่าร้าง สถานภาพโสด และสถานภาพหม้าย โดยคิดเป็น
ร้อยละ 4.00, 2.75 และ 2.00 ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 73.50 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในลำดับถัดมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 
ปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. ซึ่งมีค่าร้อยละ 19.00, 4.25, 2.50 และ 0.75 ตามลำดับ  

 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการ
สินเชื่อระบบอิสลาม ดังภาพที่ 3 พบว่าในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย คือ 3.57 
คะแนน โดยปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ และปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(�̅�𝑋 = 3.89 และ 3.72) ส่วนปัจจัยด้านการสื่อสาร และด้านต้นทุนผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( �̅�𝑋 = 
3.38 และ 3.29) ตามลำดับ ในด้านของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลลาม มีความพึงพอใจภาพรวม ในระดับปาน
กลาง (�̅�𝑋 = 3.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกปัจจัยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านความต้องการ
ผู้บริโภค (�̅�𝑋 = 3.45) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านต้นทุนผู้บริโภค (�̅�𝑋 = 3.41) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ    
(�̅�𝑋 = 3.28) และปัจจัยด้านการสื่อสาร (�̅�𝑋 = 3.21) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้เคยใช้บริการสินเช่ือ
ระบบอิสลามมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มผู้ไม่เคยใช้สินเช่ือระบบอิสลาม 

ภาพที่ 2 ผลการศึกษาข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ และข้อมลูทั่วไป 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้เคยใช้สินเชื่ออิสลาม และผู้ไม่เคยใช้สินเช่ืออิสลาม 
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความตามหลักทางศาสนา ปัจจัยด้านสินเชื่อระบบอิสลาม และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เคยใช้สินเช่ือระบบอิสลาม เห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�𝑋 = 4.30) กับปัจจัยด้านการรับรู้ว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อระบบอิสลาม โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ไม่เคยใช้สินเชื่อ
ระบบอิสลาม ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�𝑋 = 4.96) กับปัจจัยด้านการรับรู้เช่นกัน ทั้งนี้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้เคยใช้
สินเชื่อระบบอิสลาม เห็นด้วยว่าปัจจัยความเชื่อตามหลักศาสนา (�̅�𝑋 = 3.58) และความเชื่อตามผู้นำทางศาสนา ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้สินเช่ือของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งต่างกันกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้สินเช่ือระบบอิสลาม ที่ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (�̅�𝑋 = 1.17) กับปัจจัยความเชื่อตามผู้นำทางศาสนา ดังแสดงในภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ย ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยดา้นความเชื่อตามหลกัศาสนา  
ปัจจัยด้านสินเช่ือระบบอสิลาม และปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภค 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านพฤติกรรมการรับรู้ กับการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค ในประเด็นคำถาม 
“ปัจจุบันท่านใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามกับสถาบันการเงินใดหรือไม่” โดยมีคำตอบเป็นสถาบันการเงินที่มีสินเชื่อระบบ
อิสลามให้บริการในพื้นที่ และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมด้านการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นคำถาม “ท่านทราบ
หรือไม่ว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ” ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า     
ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 74.50 และร้อยละ 90.03 ของจำนวนผู้ที่ไม่เคยใช้บริการสินเช่ือระบบ
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“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”
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อิสลาม ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ สำหรับกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการจำนวน ร้อยละ 24.75 นั้น โดยร้อยละ 
72.73 ของผู้ที่เคยใช้บริการทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ และใช้บริการสินเช่ือระบบอิสลามของ ธ.ก.ส. ร้อย
ละ 65.66 และมีผู้ที่ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ จึงไปใช้บริการที่อ่ืน ร้อยละ 27.27 และทราบว่า ธ.ก.ส. 
มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ แต่ไปใช้บริการที่อ่ืน ร้อยละ 7.07  
 

 
ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ทางด้านพฤติกรรมการรับรู้ กับการตัดสินใจใช้บริการของผู้บรโิภค 

  
 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สาขายะหา ที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบ
อิสลาม จำนวน 6 คน สรุปประเด็นที่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือระบบอิสลาม จะมีการปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เมื่อประสงค์กู้เงินจะต้องเป็นเงินกู้ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นลำดับแรก เนื่องจากการกู้เงินใน
ระบบดอกเบี้ยนั้น ถือเป็นบาปหนักสำหรับชาวมุสลิม เป็นการกินทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์โดยมิชอบ ทำให้การหารายได้ การ
ทำธุรกิจ และการผลิตที่มนุษย์มีความต้องการเกิดการชะงักงัน ซึ่งมีจำนวน 2 คนได้รับการแนะนำเรื่องข้อมูลการขอสินเชื่อจาก
คนในครอบครัว และจำนวน 4 คน ไม่เคยทราบมาก่อนว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ โดยทราบจากการแนะนำ
ของพนักงาน ที่เลือกใช้บริการกับทาง ธ.ก.ส. สาขายะหา เนื่องจากประเมินแล้วว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามมีความ
เหมาะสมถูกต้องตามหลักศาสนา ควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ มีบัญชีแยกประเภทจากระบบ
ดอกเบี้ยธนาคาร และแบ่งสัดส่วนกำไรให้ผูฝ้าก กองทุนซะกาต กองทุนฮัจญ์ และอุมเราะห์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจการเงิน
อิสลาม โดยรวมผู้เคยกู้สินเชื่อระบบอิสลาม มีความพึงพอใจอย่างมาก และได้มีการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. 
สาขายะหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเช่ือระบบอิสลาม จำนวน 4 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่
มีต่อการจ่ายสินเชื่อส่งผลกระทบให้จำนวนเงินกู้คงเหลือลดลง โดยพบว่า เงื่อนไขการชำระหนี้คืนของสินเชื่อระบบอิสลามที่
กำหนดให้ต้องชำระเป็นรายเดือน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ตาม
ฤดูกาลผลผลิต ทั้งนี้ สินเชื่อระบบปกติของธนาคาร จะมีการกำหนดงวดชำระตามที่มาของรายได้ ดังนั้น สินเชื่อปกติของ
ธนาคาร จึงสามารถกำหนดงวดชำระรายปีได้ ในขณะที่สินเชื่อระบบอิสลามจะต้องชำระเป็นงวดรายเดือนเท่านั้น จึงทำให้
ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือระบบปกติมากกว่า เพราะหากมีการชำระหนี้คืนล่าช้าจะส่งผลต่อรายงานเครดิตลูกค้าได้  
 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อด้วยแผนภูมิผังก้างปลา เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยผังก้างปลาแสดงให้เห็น
สาเหตุของปัญหายอดเงินกู้ของสินเชื่อระบบอิสลามลดลง เกิดจากหลายสาเหตุซึ่งจำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ ได้  4 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านสินเช่ือระบบอิสลาม (1) หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสินเช่ือระบบอิสลาม ตามหลักศาสนาที่มีข้อกำหนดการห้ามกินดอกเบี้ย 
ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ (2) อัตรากำไร ในทางการเงินของอิสลามโดยจะคำนวณงวดชำระ
เท่ากันตลอดอายุสัญญา เมื่อเทียบกับสินเชื่อปกติ ที่มีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อระบบอิสลามจึงมีอัตรา
กำไรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือปกติ (3) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะมีการ
ตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งต่างจากสินเชื่อเกษตรกรที่จะตรวจสอบข้อมูลเครดิต กรณี
วงเงินกู ้ตั ้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป และ (4) พนักงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่ามีสินเชื่อระบบอิสลาม
ให้บริการ 2) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (1) การรับรู้ ลูกค้าไม่รู้ว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลาม (2) ความต้องการและแรงจงูใจ 
วัตถุประสงค์การขอกู้สินเช่ือระบบอิสลามยังไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า (3) ทัศนคติ ยังมีความเคยชินกับสินเช่ือแบบเดิม 
3) ด้านส่วนประสมการตลาดรูปแบบ 4C’s (1) ความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้ามีความต้องการกู้เงินไปใช้จ่าย โดยรับเป็นเงิน
สด (2) ความสะดวก ขั้นตอนกระบวนการขอกู้สะดวกรวดเร็ว (3) ลูกค้ารับรู้รายละเอียด ข้อมูลสินเชื่อระบบอิสลามมากนอ้ย
เพียงใด และ 4) ด้านความเชื่อ (1) ความเชื่อตามหลักศาสนา และ (2) ความเชื่อตามผู้นำทางศาสนา ดังแสดงในภาพที่ 6 
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อิสลาม ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ สำหรับกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการจำนวน ร้อยละ 24.75 นั้น โดยร้อยละ 
72.73 ของผู้ที่เคยใช้บริการทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ และใช้บริการสินเช่ือระบบอิสลามของ ธ.ก.ส. ร้อย
ละ 65.66 และมีผู้ที่ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ จึงไปใช้บริการที่อ่ืน ร้อยละ 27.27 และทราบว่า ธ.ก.ส. 
มีสินเช่ือระบบอิสลามให้บริการ แต่ไปใช้บริการที่อ่ืน ร้อยละ 7.07  
 

 
ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ทางด้านพฤติกรรมการรับรู้ กับการตัดสินใจใช้บริการของผู้บรโิภค 

  
 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สาขายะหา ที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบ
อิสลาม จำนวน 6 คน สรุปประเด็นที่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือระบบอิสลาม จะมีการปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เมื่อประสงค์กู้เงินจะต้องเป็นเงินกู้ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นลำดับแรก เนื่องจากการกู้เงินใน
ระบบดอกเบี้ยนั้น ถือเป็นบาปหนักสำหรับชาวมุสลิม เป็นการกินทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์โดยมิชอบ ทำให้การหารายได้ การ
ทำธุรกิจ และการผลิตที่มนุษย์มีความต้องการเกิดการชะงักงัน ซึ่งมีจำนวน 2 คนได้รับการแนะนำเรื่องข้อมูลการขอสินเชื่อจาก
คนในครอบครัว และจำนวน 4 คน ไม่เคยทราบมาก่อนว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ โดยทราบจากการแนะนำ
ของพนักงาน ที่เลือกใช้บริการกับทาง ธ.ก.ส. สาขายะหา เนื่องจากประเมินแล้วว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามมีความ
เหมาะสมถูกต้องตามหลักศาสนา ควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ มีบัญชีแยกประเภทจากระบบ
ดอกเบี้ยธนาคาร และแบ่งสัดส่วนกำไรให้ผูฝ้าก กองทุนซะกาต กองทุนฮัจญ์ และอุมเราะห์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจการเงิน
อิสลาม โดยรวมผู้เคยกู้สินเชื่อระบบอิสลาม มีความพึงพอใจอย่างมาก และได้มีการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. 
สาขายะหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเช่ือระบบอิสลาม จำนวน 4 คน โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่
มีต่อการจ่ายสินเชื่อส่งผลกระทบให้จำนวนเงินกู้คงเหลือลดลง โดยพบว่า เงื่อนไขการชำระหนี้คืนของสินเชื่อระบบอิสลามที่
กำหนดให้ต้องชำระเป็นรายเดือน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ตาม
ฤดูกาลผลผลิต ทั้งนี้ สินเชื่อระบบปกติของธนาคาร จะมีการกำหนดงวดชำระตามที่มาของรายได้ ดังนั้น สินเชื่อปกติของ
ธนาคาร จึงสามารถกำหนดงวดชำระรายปีได้ ในขณะที่สินเชื่อระบบอิสลามจะต้องชำระเป็นงวดรายเดือนเท่านั้น จึงทำให้
ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเช่ือระบบปกติมากกว่า เพราะหากมีการชำระหนี้คืนล่าช้าจะส่งผลต่อรายงานเครดิตลูกค้าได้  
 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อด้วยแผนภูมิผังก้างปลา เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยผังก้างปลาแสดงให้เห็น
สาเหตุของปัญหายอดเงินกู้ของสินเชื่อระบบอิสลามลดลง เกิดจากหลายสาเหตุซึ่งจำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ ได้  4 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านสินเช่ือระบบอิสลาม (1) หลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสินเช่ือระบบอิสลาม ตามหลักศาสนาที่มีข้อกำหนดการห้ามกินดอกเบี้ย 
ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ (2) อัตรากำไร ในทางการเงินของอิสลามโดยจะคำนวณงวดชำระ
เท่ากันตลอดอายุสัญญา เมื่อเทียบกับสินเชื่อปกติ ที่มีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อระบบอิสลามจึงมีอัตรา
กำไรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือปกติ (3) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะมีการ
ตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งต่างจากสินเชื่อเกษตรกรที่จะตรวจสอบข้อมูลเครดิต กรณี
วงเงินกู ้ตั ้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป และ (4) พนักงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ลูกค้าทราบว่ามีสินเชื่อระบบอิสลาม
ให้บริการ 2) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (1) การรับรู้ ลูกค้าไม่รู้ว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลาม (2) ความต้องการและแรงจงูใจ 
วัตถุประสงค์การขอกู้สินเช่ือระบบอิสลามยังไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า (3) ทัศนคติ ยังมีความเคยชินกับสินเช่ือแบบเดิม 
3) ด้านส่วนประสมการตลาดรูปแบบ 4C’s (1) ความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้ามีความต้องการกู้เงินไปใช้จ่าย โดยรับเป็นเงิน
สด (2) ความสะดวก ขั้นตอนกระบวนการขอกู้สะดวกรวดเร็ว (3) ลูกค้ารับรู้รายละเอียด ข้อมูลสินเชื่อระบบอิสลามมากนอ้ย
เพียงใด และ 4) ด้านความเชื่อ (1) ความเชื่อตามหลักศาสนา และ (2) ความเชื่อตามผู้นำทางศาสนา ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิผังก้างปลา 
  
 จากนั้นใช้เครื่องมือทาวส์เมทริกซ์ เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา 
โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยแผนภูมิผังก้างปลา ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ โดยเครื่องมือทาวส์เมทริกซ์ จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าจากปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกที่มีอยู่จะ
สามารถสร้างกลยุทธ์อะไรออกมาได้ ซึ่งในแต่ละคู่ของ ตารางทาวส์เมทริกซ์ จะมีลักษณะของกลยุทธ์เป็นแนวทางที่แตกต่างกัน
ออกไปใน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) มาจากการจับคู่ของจุดแข็งกับโอกาส กลยุทธ์ในส่วนน้ีจึงเน้นไปท่ีการใช้จุดแข็ง
ร่วมกับโอกาสเพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) มาจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับโอกาส จึงเป็น
กลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนของธุรกิจ กลยุทธ์เชิงรับ (ST) มาจากการจับคู่ของจุดแข็งกับอุปสรรค ทำให้เป็นกล
ยุทธ์ใช้จุดแข็งเพื่อแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) มาจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์ตั้ง
รับ (เพราะทำอะไรไม่ได้) กับจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่   ทาวส์เมตริก (TOWS Matrix) เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเช่ือระบบอิสลาม 

ปัจจัยภาย น 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1. เป็นธนาคารของรัฐ  
S2. พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 
รู้จักตัวลูกค้าเป็นอย่างดี  
S3. มีความใกล้ชิด และสัมพันธ์อนัดี
ต่อลูกค้ามาอย่างยาวนาน 
S4. มีคณะกรรมการกำกับดูแลตาม
หลักชาริอะฮ ์
S5. มีทีมงานที่เข้มแข็ง 
S6. มีเครือข่ายการให้บริการ
ครอบคลมุ  

W1. กระบวนการด้านการทำงานสินเช่ือยัง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  
W2. ผลติภณัฑ์ และบริการขาดการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก  
W3. ช่องทางการให้บริการยังไมส่อดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บรโิภค 
W4. พนักงานขาดความเข้าใจวิธีปฏิบัติ และ
กระบวนการทำงานอย่างถ่องแท้  
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ตารางที่   ทาวส์เมตริก (TOWS Matrix) เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเช่ือระบบอิสลาม (ต่อ) 
 อกาส (O) SO (กลยุทธ์เชิงรุก)  WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ ข)  

O1. ทิศทางนโยบายภาครัฐ
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของมุสลิมในพ้ืนท่ี 3 จ.ชายแดนใต้ 
O2. พัฒนาการในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น รองรับการ
ทำงานของสินเช่ือเพิ่มมากขึ้น  
O3. ฐานลูกค้าหรือเครือข่ายลูกค้า
ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงลูกคา้ใหม่ใน
ห่วงโซ่อุปทานเกิดการขยายฐาน
ลูกค้า 

SO1 นำเสนอผลิตภัณฑส์ินเช่ือระบบ
อิสลามแกลู่กค้าท้ังลูกค้าเก่าและลกูค้า
ใหม่ (S1,S2,S3,S4,S5,O1,O3)  
SO2 ประชาสัมพันธ์โครงการสินเช่ือ
ระบบอิสลามผ่านเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะโซเชียลมเีดีย แอปพลเิค
ชันไลน์ กลุ่มผู้นำ เครือข่าย ให้มีสว่น
ร่วมในการดูแลคณุภาพสินเช่ือบูรณา
การความร่วมมือ และขยายฐานลกูค้า 
(S4,S5,S6,O1,O2,O3) 

WO1 ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการทำงาน
และกระบวนการทำงานภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (W1, W2, 
O2,O3)  
WO2 พัฒนาศักยภาพพนักงานในการ
แสวงหาลูกค้าและคณุภาพการบรกิาร เพิ่ม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ลูกคา้ในชนบท 
(W1, O3,O1) 

อุปสรรค (T) ST (กลยุทธ์เชิงรับ) WT (กลยุทธ์ป้องกัน) 
T1. ทัศนคติ และความเคยชินของ
ลูกค้า  
T2. การรับรู้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ยังน้อย  
T3. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 

ST1 ใช้เครือข่ายและหัวหน้ากลุ่มที่
เป็นฐานลูกค้าเดิมช่วยประชาสมัพันธ์
ลูกค้า (S3,S4,S6,T2,T3)  
ST2 จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์แก่พนักงาน  
(S1,S2,T1)  

WT1 ปรับรูปแบบกระบวนการ ทำงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลง  
(W1,W2,W5,T1)  
WT2 กิจกรรมบริหารรักษาความสัมพันธ์
ลูกค้า CRM สร้างการรับรู้ประสบการณ์ที่ดี
แก่ลูกค้า  
(W3,W4,T3)  

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 1) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการ

รับรู้ กับการตัดสินใจใช้บริการ พบว่าลูกค้าที่ไม่เคยใช้สินเชื่อระบบอิสลาม ส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลาม
ให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90.03 ของผู้ไม่เคยใช้ และมีจำนวน ร้อยละ 27.27 ของผู้ที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม ไม่
ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ 2) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยของส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการ มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน ด้านความพึงพอใจ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มไม่เคยใช้ 3) พบว่าปัจจัยด้านความ
เชื่อ และปัจจัยด้านสินเชื่อระบบอิสลามมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามเฉพาะผู้ที่เคร่งครัดในหลักศาสนา
เท่านั้น 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้ 1) สาเหตุของปัญหาอัตราสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. 
สาขายะหา ที่มีจำนวนลดลงเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการรบัรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. สาขายะหา มีสินเช่ือ
ระบบอิสลามให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัช นุ้ยผอม (2560) [9] ที่ทำวิจัยเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนกรณีศึกษา
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สมาชิกรับรู้ว่ามีสถาบันการเงินอิสลาม แต่รู้รายละเอียด
ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์น้อยมากซึ่งอาจเกิดจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินอิสลาม จึงไม่ทราบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเงินอิสลามก็ยังอาจไม่ดีพอ ต้องสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 2) 
แนวทางในการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา สรุปได้ว่า เมื่อนำสาเหตุของปัญหาข้อมูลจากการสอบถาม
และสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix 
เพื่อนำไปสู่การสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเชื่อระบบอิสลาม ซึ่งจะได้ทางเลือกทั้งหมด 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้จุดแข็งของ ธ.ก.ส. ที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ รู้จักลูกค้าเ ป็นอย่างดี ร่วมกับ
ทิศทางนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้คนในชนบทได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นับว่าเป็นโอกาส ของ ธ.ก.ส. ที่จะได้ขยายการเตบิโต
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ตารางที่   ทาวส์เมตริก (TOWS Matrix) เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเช่ือระบบอิสลาม (ต่อ) 
 อกาส (O) SO (กลยุทธ์เชิงรุก)  WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ ข)  

O1. ทิศทางนโยบายภาครัฐ
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของมุสลิมในพ้ืนท่ี 3 จ.ชายแดนใต้ 
O2. พัฒนาการในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น รองรับการ
ทำงานของสินเช่ือเพิ่มมากขึ้น  
O3. ฐานลูกค้าหรือเครือข่ายลูกค้า
ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงลูกคา้ใหม่ใน
ห่วงโซ่อุปทานเกิดการขยายฐาน
ลูกค้า 

SO1 นำเสนอผลิตภัณฑส์ินเช่ือระบบ
อิสลามแกลู่กค้าท้ังลูกค้าเก่าและลกูค้า
ใหม่ (S1,S2,S3,S4,S5,O1,O3)  
SO2 ประชาสัมพันธ์โครงการสินเช่ือ
ระบบอิสลามผ่านเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะโซเชียลมเีดีย แอปพลเิค
ชันไลน์ กลุ่มผู้นำ เครือข่าย ให้มีสว่น
ร่วมในการดูแลคณุภาพสินเช่ือบูรณา
การความร่วมมือ และขยายฐานลกูค้า 
(S4,S5,S6,O1,O2,O3) 

WO1 ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการทำงาน
และกระบวนการทำงานภายใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ (W1, W2, 
O2,O3)  
WO2 พัฒนาศักยภาพพนักงานในการ
แสวงหาลูกค้าและคณุภาพการบรกิาร เพิ่ม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ลูกคา้ในชนบท 
(W1, O3,O1) 

อุปสรรค (T) ST (กลยุทธ์เชิงรับ) WT (กลยุทธ์ป้องกัน) 
T1. ทัศนคติ และความเคยชินของ
ลูกค้า  
T2. การรับรู้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ยังน้อย  
T3. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 

ST1 ใช้เครือข่ายและหัวหน้ากลุ่มที่
เป็นฐานลูกค้าเดิมช่วยประชาสมัพันธ์
ลูกค้า (S3,S4,S6,T2,T3)  
ST2 จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์แก่พนักงาน  
(S1,S2,T1)  

WT1 ปรับรูปแบบกระบวนการ ทำงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลง  
(W1,W2,W5,T1)  
WT2 กิจกรรมบริหารรักษาความสัมพันธ์
ลูกค้า CRM สร้างการรับรู้ประสบการณ์ที่ดี
แก่ลูกค้า  
(W3,W4,T3)  

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลจากการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 1) จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการ

รับรู้ กับการตัดสินใจใช้บริการ พบว่าลูกค้าที่ไม่เคยใช้สินเชื่อระบบอิสลาม ส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเช่ือระบบอิสลาม
ให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90.03 ของผู้ไม่เคยใช้ และมีจำนวน ร้อยละ 27.27 ของผู้ที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม ไม่
ทราบว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ 2) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยของส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการ มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน ด้านความพึงพอใจ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มไม่เคยใช้ 3) พบว่าปัจจัยด้านความ
เชื่อ และปัจจัยด้านสินเชื่อระบบอิสลามมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลามเฉพาะผู้ที่เคร่งครัดในหลักศาสนา
เท่านั้น 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้ 1) สาเหตุของปัญหาอัตราสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. 
สาขายะหา ที่มีจำนวนลดลงเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการรบัรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า ธ.ก.ส. สาขายะหา มีสินเช่ือ
ระบบอิสลามให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัช นุ้ยผอม (2560) [9] ที่ทำวิจัยเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนกรณีศึกษา
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สมาชิกรับรู้ว่ามีสถาบันการเงินอิสลาม แต่รู้รายละเอียด
ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์น้อยมากซึ่งอาจเกิดจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินอิสลาม จึงไม่ทราบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเงินอิสลามก็ยังอาจไม่ดีพอ ต้องสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น 2) 
แนวทางในการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา สรุปได้ว่า เมื่อนำสาเหตุของปัญหาข้อมูลจากการสอบถาม
และสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix 
เพื่อนำไปสู่การสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหาสินเชื่อระบบอิสลาม ซึ่งจะได้ทางเลือกทั้งหมด 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้จุดแข็งของ ธ.ก.ส. ที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ รู้จักลูกค้าเ ป็นอย่างดี ร่วมกับ
ทิศทางนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้คนในชนบทได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นับว่าเป็นโอกาส ของ ธ.ก.ส. ที่จะได้ขยายการเตบิโต

ของสินเช่ือไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนสินเช่ือระบบอิสลาม และสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการนำจุดแข็งของ ธ.ก.ส. ที ่มีเครือข่ายการให้บริการที่
ครอบคลุม และมีทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อมาแก้ไขอุปสรรค นั่นคือ พฤติกรรมการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านหัวหน้าเครือข่ายช่วยงานธนาคาร และหัวหน้ากลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิมของธนาคารอยู่แล้ว ให้เกิดการบอกต่อรวม
ไปถึงสร้างการรับรู้ตัวผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ ้น  ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข สำหรับกลยุทธ์นี้จะเป็นการใช้โอกาสจาก
สถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงนำมาแก้ไขจุดอ่อนของ ธ. ก.ส. ด้วยการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อ
ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าในชนบท และทางเลือกสุดท้าย เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยการแก้ไขจุดอ่อนของ 
ธ.ก.ส. ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความตระหนักรู้ และปรับรูปแบบกระบวนการทำงานเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกทางเลือกที่ 1 
กลยุทธ์เชิงรุก เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที และมีค่าใช้จ่ายต่ำ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการขยาย
การเติบโตของสินเช่ือระบบอิสลามไปพร้อม ๆ กับการสนองนโยบายภาครัฐ 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขายะหา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังมากที่สุดทุกปัจจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย และ ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี (2563) [10] ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเติบโตสินเชื่อของ       
ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ     
ธ.ก.ส. อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย ในด้านความพึง
พอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดหลังการใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. สาขายะหา โดยรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ทัศณี บุญกลาง (2563) [11] ที่ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายสินเชื่อลกูค้า
ภาคการเกษตรไม่เป็นตามเป้าหมายของ ธ.ก.ส. สาขาจอหอ โดยพบว่า มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเชื่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการเลือกใช้บริการสินเช่ือ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
อยู่ในระดับปานกลาง และประเด็นสุดท้าย ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค กับกลุ่มตัวอย่างใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านทัศนคติ ซึ่งผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง (2558) [12] โดยศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน  สำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใน
ประเด็นพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตยาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ธนาคารควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการขยายการเติบโตของสินเช่ือระบบอิสลาม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การดำเนินงานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  แสงฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนำ ตรวจและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กำลังใจในการทำการศึกษาวิจัย 
 ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และขอขอบคุณ ธ.ก.ส. สาขายะหา
ในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ รวมถึงเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน ที่ได้ให้กำลังใจและความช่วยเหลือในการ
ดำเนินงานวิจัยตลอดมา 
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แอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 
 

โซฟียา ดอเส็น11 เดียวาตี เจ๊ะอุบง1  และสุดา เธียรมนตรี2*2 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในเมืองรองต้องห้ามพลาด เนื่องจากมีการ

พัฒนายกระดับสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก การประชาสัมพันธ์ให้สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักในสังคมออนไลน์ เพื่อให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือท่ีน ามาสู่การลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม สร้างความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจให้กับชาวบ้านในชุมชน  งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ
การจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือที่รองรับทุกการใช้งาน
ของระบบปฏิบัติการบนหลายแพลตฟอร์ม โดยนักท่องเที่ยวสามารถด าเนินการจองที่พัก ดูรายละเอียดและสถานะการจอง
ที่พัก ส่วนเจ้าของที่พักสามารถน าที่พักมาลงทะเบียนในระบบ และจัดการในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการจองที่พักได้ 
และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของเจ้าของที่พัก และอนุมัติการลงทะเบียน ยกเลิกการลงทะเบียน และ
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A Prototype Application of Homestay Management for Tourists in  
Phatthalung Province 

 
Sofiya Dosen1  Diawatee Che-ubong1  and Suda Thianmontri2* 

 
Abstract 

At present, the Tourism Authority of Thailand has made Phatthalung to be one of the must-visit 
secondary cities. Due to the large number of developments in tourist attractions. Public relations for 
tourist attractions to be known on social media to be widely known by using smart device technology 
will be a tool to reduce inequality in society. To create sustainability to build a business for locals in the 
community. This research aims to develope a prototype application for homestay management for 
tourists in Phatthalung Province. In the form of a mobile application that supports all applications of the 
operating system on multiple platforms, visitors can proceed to book accommodation, view details and 
status of bookings. The owner can register the property in the system and manage the booking details 
section, and the administrator can check the owner's registration and approve the registration. You can 
cancel registration and view all homestay booking details. The benefits of this research will be able to 
optimize the services and operations of the homestay business in the digital age. This leads to revenue 
generation and sustainable business growth. The researchers evaluated system performance from trials 
and responded to questionnaires by 30 users. The results show that the performance of the application 
is good.    

  
Keywords : application, tourism, Phatthalung accommodation   
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บทน า 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดเวลาการด าเนินงาน เป็นการ

สร้างมูลค่าให้กับสินค้าบริการต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างโอกาส และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) [1] โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในเมืองรองต้องห้ามพลาด 
เนื่องจากมีการพัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก การลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่พักในระบบจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกิจการในชุมชนและตอบโจทย์นักท่องเที่ยว โดยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สมาร์ท
ดีไวซ์ต่าง ๆ 

การสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบนี จะเป็นการลดความเหลื่อมล  าในสังคม ภายใต้การน าที่พักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน
ที่มีอยู่น ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งทางเพื่อหาความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจให้กับชาวบ้านในชุมชน จังหวัด
พัทลุง เนื่องจากหลาย ๆ ชุมชนในพื นที่จังหวัดพัทลุงล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
และการเปิดการลงทะเบียนน าที่พักโฮมสเตย์มาลงทะเบียนในระบบจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในการจองที่พักล่วงหน้า 
และยังได้ที่พักที่เหมาะแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรง แถมยังท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ นสร้างรายได้มากขึ น และยังเป็นการสร้างรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เพราะว่าการที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ นใน
ชุมชน สถานท่ีเป็นที่รู้จักมากขึ นการขายของชาวบ้านในชุมชนก็ก้าวขั นเป็นสินค้า OTOP ในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวนิยมมา
เท่ียวมากขึ น การขายสินค้า OTOP ในชุมชนก็จะยิ่งสร้างรายได้ในวงกว้างภายในชุมชน ท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดี
ภายในชุมชน  

การน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ก็จะเป็นเครื่องมือที่น ามาสู่การลดความเหลื่อมล  า เป็นการโปรโมท
ให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมออนไลน์ ท าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและยังตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยั่งยืน การสร้าง
แอปพลิเคชันต้นแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ไม่ได้เป็นการสร้างเพื่อความ
สะดวกสบายเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการตระหนักถึงความสะดวกสบายทั งนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่มีบ้านพักเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ น การสร้าง
นวัตกรรมนี ขึ นมาเป็นการเผยแพร่สถานท่ีพักโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ นและยังสะดวกต่อการท่องเที่ยวใน
การจองที่พักล่วงหน้า และยังเป็นการน าศาสตร์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีในการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่ อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของณกัญญา ดวงสาม  และธีรวรรณ เมืองจันทร์ [2] ที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจอง
ห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ เนื่องจากการด าเนินงานการจองห้องพักในปัจจุบันยังไม่มีระบบการ
จองห้องพักแบบออนไลน์ ท าให้เกิดความล่าช้า โดยผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของการใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 รวมถึงงานวิจัยของสนทยา พลพาลสังข์ และรัชชนันท์หลาบมาลา [3] ทีด่ าเนินการวิจัยพัฒนาระบบ
จองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยระบบนี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักออนไลน์ยกเลิก แก้ไขข้อมูล การจองห้องพักออนไลน์ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลกิ การจองห้องพักออนไลน์ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ 
มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ นและสามารถน าไปใช้งานได้จริง ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.08 การท างานของระบบมีความถูกต้องมากขึ นและสามารถน าไปใช้ได้ 
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ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 
เป็นการพัฒนาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือที่รองรับทุกการใช้งานของระบบปฏิบัติการทั ง IOS และ Android 
พัฒนาเป็นต้นแบบของแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการ Responsive web design ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน  

 
วิธีด าเนินการ 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานของระบบและออกแบบให้สามารถใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ที่  
ประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาและตรวจสอบสถานที่ที่ต้องการเข้าพักและสถานะห้องพักได้ โดยระบบจะ
แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนด สามารถด าเนินการจองที่พัก โดยจะต้องจองก่อนวันเข้าพักอย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน และ
ยืนยันการจองพร้อมช าระเงินค่ามัดจ าก่อนวันเข้าพัก 1 วัน หากไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขนี  ระบบจะท าการยกเลิกรายการ
จองดังกล่าวโดยอัตโนมัติ สามารถดูรายละเอียดและสถานะการจองที่พักได้ 2) เจ้าของที่พัก สามารถน าที่พักมาลงทะเบียน
ในระบบได้ โดยจะต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบภายใน 3 วัน สามารถจัดการในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการ
จองที่พักได้ และ 3) ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของเจ้าของที่พัก และอนุมัติการลงทะเบียนได้ สามารถ
ยกเลิกการลงทะเบียนได้ สามารถดูรายละเอียดการจองที่พักของโฮมสเตย์ทั งหมดได้ แสดงดังรูปที่ 1 
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บทน า 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดเวลาการด าเนินงาน เป็นการ

สร้างมูลค่าให้กับสินค้าบริการต่าง ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างโอกาส และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) [1] โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในเมืองรองต้องห้ามพลาด 
เนื่องจากมีการพัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก การลงทะเบียนเป็นเจ้าของที่พักในระบบจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกิจการในชุมชนและตอบโจทย์นักท่องเที่ยว โดยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สมาร์ท
ดีไวซ์ต่าง ๆ 

การสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบนี จะเป็นการลดความเหลื่อมล  าในสังคม ภายใต้การน าที่พักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน
ที่มีอยู่น ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งทางเพื่อหาความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจใ ห้กับชาวบ้านในชุมชน จังหวัด
พัทลุง เนื่องจากหลาย ๆ ชุมชนในพื นที่จังหวัดพัทลุงล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
และการเปิดการลงทะเบียนน าที่พักโฮมสเตย์มาลงทะเบียนในระบบจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในการจองที่พักล่วงหน้า 
และยังได้ที่พักที่เหมาะแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรง แถมยังท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ นสร้างรายได้มากขึ น และยังเป็นการสร้างรายได้อย่างครบวงจรในชุมชน เพราะว่าการที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ นใน
ชุมชน สถานท่ีเป็นที่รู้จักมากขึ นการขายของชาวบ้านในชุมชนก็ก้าวขั นเป็นสินค้า OTOP ในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวนิยมมา
เที่ยวมากขึ น การขายสินค้า OTOP ในชุมชนก็จะยิ่งสร้างรายได้ในวงกว้างภายในชุมชน ท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดี
ภายในชุมชน  

การน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ก็จะเป็นเครื่องมือที่น ามาสู่การลดความเหลื่อมล  า เป็นการโปรโมท
ให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมออนไลน์ ท าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและยังตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยั่งยืน การสร้าง
แอปพลิเคชันต้นแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ไม่ได้เป็นการสร้างเพื่อความ
สะดวกสบายเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการตระหนักถึงความสะดวกสบายทั งนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่มีบ้านพักเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ น การสร้าง
นวัตกรรมนี ขึ นมาเป็นการเผยแพร่สถานท่ีพักโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ นและยังสะดวกต่อการท่องเที่ยวใน
การจองที่พักล่วงหน้า และยังเป็นการน าศาสตร์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีในการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่ อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของณกัญญา ดวงสาม  และธีรวรรณ เมืองจันทร์ [2] ที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจอง
ห้องพักออนไลน์ โรงแรมพนมพิมานอาคารหลังใหม่ เนื่องจากการด าเนินงานการจองห้องพักในปัจจุบันยังไม่มีระบบการ
จองห้องพักแบบออนไลน์ ท าให้เกิดความล่าช้า โดยผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของการใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 รวมถึงงานวิจัยของสนทยา พลพาลสังข์ และรัชชนันท์หลาบมาลา [3] ทีด่ าเนินการวิจัยพัฒนาระบบ
จองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยระบบนี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักออนไลน์ยกเลิก แก้ไขข้อมูล การจองห้องพักออนไลน์ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์รวมไปถึงการอนุมัติและยกเลกิ การจองห้องพักออนไลน์ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ 
มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ นและสามารถน าไปใช้งานได้จริง ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.08 การท างานของระบบมีความถูกต้องมากขึ นและสามารถน าไปใช้ได้ 
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รูปที่ 2  แผนภาพ Data Flow Diagram ของกระบวนการการค้นหาสถานท่ี จองสถานท่ี  
และตรวจสอบสถานะการจอง 

ในส่วนของกระบวนการพัฒนาผู้วิจัยใช้หลักการ responsive web design [4] ซึ่งประกอบด้วย 4 เทคนิคหลัก
คือ 1) การก าหนด Viewport Meta Tag 2) ก าหนดโครงสร้างเว็บไซต์แบบยืดหยุ่น 3) ก าหนดขนาดภาพแบบยืดหยุ่น และ 
4) การใช้ CSS3 ใน media query ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3  องค์ประกอบของ responsive web design 

 
โดยการก าหนด Viewport Meta Tag จะเป็นการก าหนดส่วนการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์

ทั่วไปให้สามารถปรับขนาดลงให้พอดีเมื่อรับชมเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลง [5]  ส่วนการก าหนดโครงสร้างเว็บไซต์
แบบยืดหยุ่น (Flexible Grids) จะใช้การก าหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีความกว้างหน่วยเป็นเปอร์ เซ็นต์  [5]  เพื่อ
รองรับการแสดงผล ใช้การก าหนดขนาดภาพแบบยืดหยุ่น  (Flexible  Images) ก าหนดขนาดของรูปภาพหรือสื่อมีเดียใหม้ี
ความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล กรณีรูปต้นฉบับมีขนาดใหญ่มากการแสดงผลในสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาด
เล็กต้องท าการย่อขนาดให้ลดลงเพื่อให้แสดงผลรองรับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย  และใช้ CSS3 Media Queries 
ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผลขนาดความกว้างความสูงและความละเอียด
ของหน้าจอท่ีแตกต่างกัน 

ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ black box testing 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญท าการทดสอบการท างานของระบบตามกรณีทดสอบที่ก าหนดไว้  

ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย จ านวน 30 คน โดยน าระบบนี ไปทดลองใช้งานและประเมินจากการท าแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ นประกอบด้วยผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบดูข้อมูลการ

ลงทะเบียนโฮมสเตย์ เพื่อท าการอนุมัติหรือยกเลิก 2) เจ้าของที่พัก สามารถทะเบียนท่ีพักและการตรวจสอบข้อมูลการจอง
ของนักท่องเที่ยว และ 3) นักท่องเที่ยว สามารถค้นหาโฮมสเตย์ที่สนใจและท าการจอง แสดงดังรูปที่ 4-7 ตามล าดับ   

  

  

รูปที่ 4  หน้าจอการใช้งานส าหรับเจ้าของที่พัก 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5  หน้าจอการใช้งานส าหรับนักท่องเที่ยว 
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ความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล กรณีรูปต้นฉบับมีขนาดใหญ่มากการแสดงผลในสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาด
เล็กต้องท าการย่อขนาดให้ลดลงเพื่อให้แสดงผลรองรับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย  และใช้ CSS3 Media Queries 
ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีขนาดหน้าจอแสดงผลขนาดความกว้างความสูงและความละเอียด
ของหน้าจอท่ีแตกต่างกัน 

ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ black box testing 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญท าการทดสอบการท างานของระบบตามกรณีทดสอบที่ก าหนดไว้  

ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย จ านวน 30 คน โดยน าระบบนี ไปทดลองใช้งานและประเมินจากการท าแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการทดสอบระบบด้วยวิธีการ black box testing ซึ่งเป็นการทดสอบการท างานของระบบตามกรณีทดสอบที่
ก าหนดไว้พบว่าระบบสามารถท างานได้ตามถูกต้องครอบคลุมทุกกรณีที่ใช้ในการทดสอบ ในส่วนของผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในความดึงดูดใจของผู้ใช้เท่ากับ 4.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในความง่ายต่อการใช้งานเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4ถ ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในความถูกต้องของระบบเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในเรื่อง
ความครอบคลุม 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
สรุปผลการวิจัย 

      จากผลการศึกษา สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันนี สามารถท างานได้ตามขอบเขตท่ีก าหนด และจากการประเมิน
การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่าระดับความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็น
ว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ นมานั นมีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก และสามารถแสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั นเว็บแอปพลิเคชันนี สามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดได้ ส่วนงานที่จะพัฒนาต่อ
ในอนาคตสามารถพัฒนาในส่วนการเพิ่มรูปภาพบ้านพักโฮมสเตย์ได้ไม่จ ากัด และการจัดเก็บข้อมูลความนิยมในการจอง
ห้องพักของแต่ละสถานท่ีบ้านพัก ท าให้ระบบมีความน่าสนใจและน่าใช้งานมากขึ น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor). (ม.ป.ป.). 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve). 

[ออนไลน์].  เข้าถึงจาก :  http://eec.vec.go.th/th-th/เกี่ยวกับ-EEC/10-อุตสาหกรรมเป้าหมาย/ 
5-อุตสาหกรรมอนาคต-New-S-curve. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565 

 [2] ณกัญญา ดวงสาม ธีรวรรณ เมืองจันทร์. (2562). ระบบการจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษาโรงแรมพนมพิมาน
อาคารหลังใหม่. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  

 [3] สนทยา พลพาลสังข์ และรัชชนันท์ หลาบมาลา (2560). การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 3(2), 72-80 

[4] นวพล ศรีวัฒนทรัพย์. (2560). การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ. 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . 27(3), 
511-522 

[5] B. Frain. (2012). Responsive Web Design with HTML5 and CSS3. Birmingham: Packt Publishing 
 

 

 
 

  
 

 
รูปที่ 6  หน้าจอรายชื่อที่พักท่ีรออนุมัติส าหรับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 
รูปที่ 7  หน้าจอรายละเอียดการลงทะเบียนที่พักส าหรับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 

รูปที่ 8  หน้าจอรายชื่อที่พักท่ีอนุมัติแล้วส าหรบัการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1958

ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปส ำหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

ฟารีดล นิรมาณกุล11 ศาสตรวุฒิ รุง่เรือง1  และสุดา เธียรมนตรี2*2 
 

บทคัดย่อ 
ธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME เป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมการผลิต การบริการ หรือการจ าหน่าย ที่มีขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง  มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน  ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปบนเดสก์ทอปแพลตฟอร์มส าหรบัธุรกิจอู่ซ่อมรถขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถในเขตอ าเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งโดยมากจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือกิจการที่มีตน้ทุนในการด าเนินงานไมม่ากและยังไมม่ี
ระบบจัดการที่ดี  ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานจากผู้ที่เกี่ ยวข้องร่วมกับการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารเพื่อการออกแบบและวิจัยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ด้วยการออกแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันที่
ต้องการใช้งานเองได้จากฟังกชันที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลพนักงาน การประเมินราคาซ่อม การเปิด -ปิด 
รายการซ่อม การจัดการอะไหล่สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ และการจัดการผู้ขาย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ส่วนการท างาน
ใด ๆ ได้อิสระ  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินโดยทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้จริงประกอบด้วยเจ้าของอู่ และช่างซ่อม จ านวน 3 คน ด้วย
การทดสอบ UX testing และใช้วิธีการ black box testing ประเมินด้วยการตอบแบบสอบถามจากการทดลองใช้งาน
ระบบโดยผู้ใช้จ านวน 30 คน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าซอฟต์แวร์
สามารถท างานถูกต้องตามกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และความพอใจของผู้ประเมินท่ีมีต่อการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ในระดับดี 
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A Software Package for the Small and Medium Enterprises Garage in 
Phatthalung Province 

 
Fareedol Niramankul1  Sattrawut Roongrueng1  and Suda Thianmontri2* 

 
Abstract 

Small and Medium Enterprises engage in small or medium size of the production, service or 
sales activities. There are various technologies used in SME operations. Software operation is one of 
technology use to meet the business needs. The purpose of this study is to develop a software package 
for small and medium-sized enterprises in Pa Payom district, Phatthalung province. These will be a single 
joint venture with low cost and no good management system. We perform the data analysis process to 
interview and collect documents from relevant personnel. The design and development software allows 
users to choose the functions they want: from employee data management, estimate the cost of repairs, 
perform repair and maintenance transaction, and spare parts inventory management including purchase 
and supplier management. Users can decide to use or not use any work process freely. We conducted 
two tests on the actual users, including the UX tests of garage owners and maintenance personnel. Black 
box test is performed as a system testing by 30 users. Statistical analysis used percentage, mean and 
standard deviation. The results show that the software can run correctly in test cases. Evaluators' 
satisfaction with the use of software is good. 

         
Keywords : software package, garage software, SME  
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ระบบโดยผู้ใช้จ านวน 30 คน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าซอฟต์แวร์
สามารถท างานถูกต้องตามกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และความพอใจของผู้ประเมินท่ีมีต่อการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ในระดับดี 
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บทน ำ 
ธุรกิจ SME [1] เป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การบริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดย

ขนาดของธุรกิจ SME จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้ในการด าเนินงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจ 

ในปัจจุบันมีโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจทั้งที่ให้ใช้งานฟรีและที่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายอยู่มากมาย โดยส่วนใหญ่จะเนน้
การท างานไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการขายหน้าร้าน Easy POS [2] ที่ออกแบบมา
พิเศษส าหรับร้านค้าร้านขายของขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการระบบที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปบริหารสินค้าคง
คลัง (Inventory Control) [3] ที่สามารถควบคุมสต๊อกสินค้า ท าให้เรื่องของการตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  

จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง พบว่าได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้สนับสนุนการท างานเฉพาะด้าน โดยส่วนที่
ต่างจากซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาคือซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาจะพัฒนาในรูปแบบที่สนับสนุนการท างานที่หลากหลาย ผู้ใช้
สามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานเองได้ ท าให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ที่กล่าวมา ซึ่ง
เหมาะสมกับผู้ที่เริ่มการด าเนินกิจการอู่ซ่อมรถขนาดย่อมท่ีมีความต้องการใช้งานระบบท่ีแตกต่างกัน 

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถขนาดย่อมในรูปแบบ desktop application 
ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลพนักงาน การสั่งซื้อ และการจัดการผู้ขาย การประเมินราคาซ่อม การเปิด-ปิด รายการซ่อม 
การจัดการอะไหล่สินค้าคงคลังที่บันทึกข้อมูลสินค้าคงเหลือด้วยวิธี first in first out inventory method  และการวาง
แผนการซ่อม เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่สอดคล้องกับงาน โดย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม Delphi  ฐานข้อมูล MS Access โดยประสิทธิภาพของการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ใน
ระดับดี 

 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและออกแบบซอฟต์แวร์ โดยพิจารณาถึงการใช้งาน
ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย  

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  หมายถึง [4] การวางแผนบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP จะท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล 
และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นให้สามารถท างานร่วมกันได้เป็นระบบเดียวจากระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบงานพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงระบบ
บริหาร ติดตามประเมินผล  

First in first out inventory method [5] ถูกน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สินค้าที่เข้า
คลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เป็นการลดความเสี่ยงที่จะท าให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุค้ างสต็อก เป็น
วิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรือน ามาใช้
ก่อนเช่นกัน แนวคิดการเข้าก่อนออกเป็นไปตามการค้า โดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขาย หรือใช้ของเก่าเสมอ ดังนั้น ระบบ
การเข้าก่อนออกก่อนมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 

ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบได้แสดงส่วนการท างานของซอฟต์แวร์ด้วยโครงสร้างของระบบ ดังภาพท่ี 1 
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รูปที่ 1 โครงสร้างซอฟต์แวรส์ าเรจ็รูปส าหรับธุรกจิอู่ซอมรถขนาดยอ่ม 

 

โดยในการใช้งานซอฟต์แวร์จะประกอบด้วยผู้ใช้ 2 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ และพนักงานในการใช้งานครั้งแรก 
ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านท่ีต้องการ และสามารถก าหนดรายละเอียดข้อมูลช่ือและที่ตั้งของกิจการได้  
และสามารถเลือกฟังก์ชันได้ตามความต้องการใช้งาน โดยเบื้องต้นระบบจะก าหนดให้มีฟังก์ชันจัดการซ่อมและฟังก์ชัน
จัดการข้อมูลรถ และออกรายงาน เช่น รายงานข้อมูลรถ รายงานประวัติการซ่อม และ ผู้ดูแลระบบ สามารถเลือกฟังก์ชัน
อื่นเพิ่มเติมได้ ได้แก่ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลพนักงาน ฟังก์ชันจัดการผู้ขาย ฟังก์ชันจัดการสั่งซื้อ ฟังก์ชันจัดการสินค้าคงคลังที่
สามารถเช็ครายการอะไหล่ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อเพิ่ม ในกรณีที่มีการเลือกใช้ฟังก์ชันจัดการสั่งซื้อ ระบบสามารถเช่ือมโยงไปท า
การสั่งซื้ออะไหล่และจัดท าใบสั่งซื้อได้ ในกรณีที่มีการเลือกใช้ฟังก์ชันจัดการผู้ขาย ระบบจากเช่ือมโยงไปยังข้อมูลผู้ขายที่มี
การขายอะไหล่ที่ต้องการ   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยออกแบบกระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ โดยใช้แผนภาพ Data Flow Diagram แสดง
ดังรูปที่ 2 
           

      ฟังก์ชันข้อมูลรถ 

      ฟังก์ชันซ่อม 

  ฟังก์ชันขอ้มูลพนักงาน 

ฟังก์ชันสินค้าคงคลัง 

ฟังก์ชันข้อมูลผู้ขาย 

       ฟังก์ชันสั่งซ้ือ 

      ฟังก์ชนัข้อมูลผู้ขาย 

ฟังก์ชันสั่งซ้ือ 

จัดการฟังก์ชัน 

      ฟังก์ชันข้อมูลรถ 

ฟังก์ชันซ่อม 

      ฟังก์ชันข้อมูล
พนักงาน 
      ฟังก์ชันสินค้าคงคลัง 

ผู้ดูแลระบบ (Admin) พนักงาน(พนักงาน) 

   เข้าสู่ระบบ 

ผู้ดูแลระบบ(admin) ก าหนดชือ่ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตอ้งการ และขอ้มูลชื่อและ
ที่ตั้งของกจิการ 

      ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับกิจการอู่ซ่อมรถขนาดย่อม 

 
 

  
 

บทน ำ 
ธุรกิจ SME [1] เป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การบริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดย

ขนาดของธุรกิจ SME จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้ในการด าเนินงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจ 

ในปัจจุบันมีโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจทั้งที่ให้ใช้งานฟรีและที่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายอยู่มากมาย โดยส่วนใหญ่จะเนน้
การท างานไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการขายหน้าร้าน Easy POS [2] ที่ออกแบบมา
พิเศษส าหรับร้านค้าร้านขายของขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการระบบที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปบริหารสินค้าคง
คลัง (Inventory Control) [3] ที่สามารถควบคุมสต๊อกสินค้า ท าให้เรื่องของการตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  

จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง พบว่าได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้สนับสนุนการท างานเฉพาะด้าน โดยส่วนที่
ต่างจากซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาคือซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาจะพัฒนาในรูปแบบที่สนับสนุนการท างานที่หลากหลาย ผู้ใช้
สามารถเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานเองได้ ท าให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ที่กล่าวมา ซึ่ง
เหมาะสมกับผู้ที่เริ่มการด าเนินกิจการอู่ซ่อมรถขนาดย่อมท่ีมีความต้องการใช้งานระบบท่ีแตกต่างกัน 

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถขนาดย่อมในรูปแบบ desktop application 
ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลพนักงาน การสั่งซื้อ และการจัดการผู้ขาย การประเมินราคาซ่อม การเปิด-ปิด รายการซ่อม 
การจัดการอะไหล่สินค้าคงคลังที่บันทึกข้อมูลสินค้าคงเหลือด้วยวิธี first in first out inventory method  และการวาง
แผนการซ่อม เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ที่สอดคล้องกับงาน โดย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ภาษาโปรแกรม Delphi  ฐานข้อมูล MS Access โดยประสิทธิภาพของการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ใน
ระดับดี 

 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและออกแบบซอฟต์แวร์ โดยพิจารณาถึงการใช้งาน
ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย  

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  หมายถึง [4] การวางแผนบริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP จะท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล 
และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นให้สามารถท างานร่วมกันได้เป็นระบบเดียวจากระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบงานพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงระบบ
บริหาร ติดตามประเมินผล  

First in first out inventory method [5] ถูกน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สินค้าที่เข้า
คลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เป็นการลดความเสี่ยงที่จะท าให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุค้ างสต็อก เป็น
วิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรือน ามาใช้
ก่อนเช่นกัน แนวคิดการเข้าก่อนออกเป็นไปตามการค้า โดยปกติที่บริษัทมักจะต้องขาย หรือใช้ของเก่าเสมอ ดังนั้น ระบบ
การเข้าก่อนออกก่อนมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนจะใช้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 

ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบได้แสดงส่วนการท างานของซอฟต์แวร์ด้วยโครงสร้างของระบบ ดังภาพท่ี 1 
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รูปที่ 2  แผนภาพ Data Flow Diagram แสดงกระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการ black box testing โดยให้ผู้เช่ียวชาญท าการทดสอบการท างานตามกรณี
ทดสอบที่ก าหนดไว้ และประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโดยน าทดลองใช้งานและประเมินจากการท าแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซอมรถขนาดย่อมสามารถท างานได้ โดยมีแต่ละฟังก์ชันหรือส่วนการท างาน
ของซอฟต์แวร์ที่แยกกันอย่างอิสระ ท าให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ส่วนการท างานใด ๆ ได้ ผลการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซอมรถขนาดย่อม แสดงดังรูปที่ 3 - 7 ตามล าดับ  

 
รูปที ่3  หน้าจอกรอกข้อมูลการใช้งาน  
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รูปที ่4 หน้าจอจัดการฟังก์ชัน 

 
 รูปที ่5 หน้าจอจัดการข้อมูลรถ 

 
รูปที ่6 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
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รูปที ่3  หน้าจอกรอกข้อมูลการใช้งาน  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

1964

 
 

  
 

  

รูปที ่7 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ขาย 
 

ผลการประเมินระบบโดยวิธีการ UX testing ตามกิจกรรมที่ผู้วจิัยได้ก าหนดไว้ 5 กิจกรรม แสดงดังตารางที่ 1 
กิจกรรม จ ำนวนผู้ทดสอบที่

ด ำเนินกำรถูกต้อง  
จ ำนวนผู้ทดสอบที่ด ำเนินกำร

แล้วเกิดควำมผิดพลำด 
เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน

กำรทดสอบ (นำที) 
จัดการเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมลูหลัก 3 -    9.00  
จัดการข้อมลูงานซ่อม 3 -    7.67  
จัดการข้อมลูสินคา้คงคลัง 3 -   5.50  
จัดการข้อมลูจัดซื้อ 3 -    5.40  

 

ผลการประเมินพบว่าซอฟต์แวร์สามารถท างานถูกต้องตามกรณีที่ใช้ในการทดสอบ ค่าเฉลี่ยความพอใจท่ีมีต่อการ
ใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามการใช้งานระบบ 
หัวข้อ ผล 

 ค่ำเฉลี่ย S.D. 
1. ส่วนติดต่อผู้ใช้  4.40 0.51 
2. ด้านประสิทธิภาพของฟังก์ชันการท างานในระบบ  4.45 0.42 
3. ด้านการท างานของระบบตามขอบเขต  4.53 0.55 
4. ด้านระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม  4.35 0.43 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจอู่ซอมรถขนาดย่อมสามารถท างาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ส่วนการ
ท างานใด ๆ ได้  ผลการประเมินระบบโดยวิธีการ UX testing พบว่าเวลาที่ใช้ในการทดสอบกิจกรรมของผู้ประเมินแต่ละ
คนมีความใกล้เคียงกัน ผู้ประเมินทุกคนสามารถด าเนินกิจกรรมการได้ถูกต้อง ผลการประเมินโดยวิธีการ black box 
testing พบว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องตามกรณีทดสอบที่ได้ก าหนดไว้ และผลการประเมินการใช้งานระบบโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ผู้ประเมินที่เป็นเจ้าของอู่และช่างซ่อมใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเข้าใจ แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของการ
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จัดความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ผู้ขายกับอะไหล่เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ ส าหรับการวิจัยในอนาคต
สามารถด าเนินการพัฒนาส่วนการท างานของการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มผู้ใช้ในส่วน
ของลูกค้าท่ีน ารถมาเข้าซ่อม เพื่อให้การท างานของซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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สรุปผลกำรวิจัย 
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รวมอยู่ในระดับดี ผู้ประเมินที่เป็นเจ้าของอู่และช่างซ่อมใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเข้าใจ แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของการ



การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย 

Session 1
นวััตกรรมและผลงานสร้างสรรค์์ 
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อัตลักษณล์วดลายและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
IDENTITY, PATTERNS AND PRODUCTS THAT REFLECT THE CULTURAL WAY OF THE  

OLD CITY, SONGKHLA PROVINCE. 

นวัทตกร อุมาศิลป์1 ณัฐชนา นวลยัง2 และชไมพร มิตินันท์วงศ์3 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัด

สงขลา โดยศึกษาข้อมูลจากเรื่องราววิถีชีวิตบริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

อาคารบ้านเรือนการตกแต่งสถาปัตยกรรม การแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เป็นต้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการในย่านเมืองเก่า นักวิชาการ นักท่องเที่ยว การ

สังเคราะห์ข้อมูลได้แนวทางการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาและแนวทางรูปแบบของการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา นั้นมีศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี การตกแต่งสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ของใช้ในครัวเรือน การแต่งกายและอาหาร มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ไทย จีน

และมุสลิม ในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการเป็นเมืองท่าในอดีต ด้วยสงขลาเป็นเมืองท่าที่เชื่อมโยง

การค้าขายกับชาวจีนและชาวเปอร์เซียจากคาบสมุทรมาลายู จากข้อมูลงานวิจัยนำไปสู่การออกแบบลวดลายอัตลักษณ์จากพหุ

วัฒนธรรมประกอบด้วยลักษณะลวดลายเถาว์ธรรมชาติไม้เลื้อยของศิลปวัฒนธรรมมาลายู ลายเส้นอักษรสัญลักษณ์บนเครื่อง

กระเบื้องลายครามจากเมืองจีน ลวดลายฉลุเข็มขัดเงินและเครื่องประดับของคนไทยภาคใต้ และลวดลายจากแม่พิมพ์ไม้สำหรับทำ

ขนมทองเอก ขนมสัมปันนีในย่านเมืองเก่าสงขลาและพิมพ์ไม้โบราณในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี ใช้สีที่ปรากฎ ใน

งานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยสีครามน้ำเงินจากสีประตูหน้าต่างไม้ สีน้ำตาลจากสีกระเบื้องหลังคาดินเผา 

ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา สร้างสรรค์เป็นผ้าปาเต๊ะที่วิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและ

คนภาคใต้  
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Abstract 

 

The objective of this research was o create patterns, identity and products that reflect the cultural lifestyle of 

the old town of Songkhla by studying the data from the lifestyle stories in the old town of Songkhla, consisting 

of stories of art and culture, traditions, houses, architecture decorations, dress codes, ornaments. Household 

items, food, etc is a qualitative research by using questionnaires and stakeholder interview tools. entrepreneurs 

in the old town, academics, tourists The synthesis of data was a guideline for designing patterns that were the 

identity of the old town, Songkhla province and model guidelines for creating products from identity patterns 

in Songkhla Province The results of the study revealed that the old city of Songkhla province has art and culture 

traditions. house building architecture decoration household items dress and food There is a multicultural Thai, 

Chinese and Muslim in the cultural diversity that has been influenced by the former port city. Songkhla was a 

port city that connected trade with the Chinese and Persians from the Malay Peninsula. From the research data 

led to the design of Symbolic calligraphy on porcelain from China. Openwork patterns on silver belts and 

accessories of southern Thai people. and patterns from wooden molds for making Thong-ek desserts Sampannee 

sweets in Old Town Songkhla and ancient wood prints in the Folklore Museum. Thaksin Khadi Institute 

multicultural identity patterns consisting of natural vines and ivy motifs of Malay arts and culture. use the color 

shown in the architecture of houses It consists of indigo blue from the color of the wooden doors and windows. 

Brown from the color of terracotta roof tiles. The results of the research revealed the identity pattern of the 

old town of Songkhla province. Created as a batik cloth in the way of dress culture of Songkhla and southern 

people. 
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บทนำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มคีุณค่าต่อการท่องเที่ยว มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากทรัพยากรทางธรรมชาติ 

เรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เพียบพร้อมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เข้ามาท่องเที่ยว หาประสบการณ์ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต สร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมเป็นที่ได้รับความนิยมและกระแสเศรษฐกิจไทยที่ต้องการ
ยกระดับและผลักดันให้แต่ละจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันเป็นส่วนสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และภาคภูมิวิภาส, 2556) 
เช่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน รูปแบบตึกอาคาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชุดรูปแบบการแต่งกาย เป็นกระแสการท่องเที่ยวทีน่ิยมอย่าง
มากปัจจุบัน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2563) นอกเหนือจากนี้ การเข้าถึงองค์ความรู้ใน
ชุมชน สังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างความยั่งยืนทางสังคมที่สำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อม (นภดล เหลืองภิรมย์, 2555) จังหวัดสงขลา
เป็นจังหวัดที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน เริ่มการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที ่5 เมืองจะนะซึ่งเป็นเมืองเก่าตั้งแต่
สมัยรัตนโกสินทร์และเมืองเพทาอยู่ภายใต้ในการปกครองของจังหวัดสงขลา(ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2551) ภายหลังจังหวัดสงขลาจึง
ได้ถูกยกเป็นเมืองมรดกโลกและมีการบูรณะและแปรสภาพบ้านเรือนย่านถนนนครนอก นครใน ถนนนางงามซึ่งเป็นย่านการค้าที่
สำคัญของสงขลา อายุประมาณ 200 ปี ตลอดทางเดินริมถนนจะได้รับกลิ่นอายของเมืองโบราณ สถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลือ
จากอดีตเช่น อาคารบ้านเรือนแบบจีน การเขียนลวดลายสีปูนปั้นตามหน้าจั่ว อาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุเกสุ หลังคาทรงจั่ว
ตกแต่ง(ภัณฑิรา ไชยแก้ว, 2559) และเครื่องปั้นดินเผาศิลปหัตถกรรมที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนสมัยพุทธศตวรรษที่18-19 มีการ
ขุดพบเครื่องปั้นดินเผากระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก และคาดเดาว่า อำเภอสทิงพระและสทิงหม้อ จังหวัดสงขลา เป็นแหล่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญในภาคใต(้วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2536) วิถีชีวิตของคนในชุมชนผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ด้วยภาคใต้ มีการนับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม คนในชุมชนมีรวมทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม จีน จีนมลายู(ยะหยา) และ
ชาวเล (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, 2559) สะท้อนให้เห็นได้ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม การ
แต่งกาย การแสดงพื้นบ้านกันอย่างกลมกลืน (อเนก นาวิกมูล, 2534) ทั้งนี้ปัจจุบันกระแสแนวโน้มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กำลังเป็นที่
นิยมแพร่หลายในชุมชนท้องถิน่ ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เกิดจากการรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นและแฟชั่นไลฟ์
สไตล์ร่วมสมัย(ปรัชญ์ หาญกล้า และพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 2557) ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม 
(Innovation) และอัตลักษณ์ไทย (Original) (Boonyen, 2562) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีอัต
ลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคนเมือง(คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) 
ที่มาท่องเที่ยวในชุมชนสงขลานั้นยังไม่มีให้เห็นจับต้องได้เท่าที่ควร 

การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรคล์วดลายอัตลักษณแ์ละผลิตภัณฑท์ี่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมือง
เก่า จังหวัดสงขลา โดยจัดทำในลักษณะผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ เพื ่อยกระดับงานอัตลักษณ์ท้องถิ ่น ชุมชนเมืองสงขลาสู ่
นักท่องเที่ยว เกิดการสร้างภาพลักษณ์การจดจำ เมืองสงขลาที่มีศิลปวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมที่รวมศิลปวัฒนธรรมของไทย จีน 
และมุสลิมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการนำเสนอจุดเด่นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน และทำนุศิลปวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ไลฟสไตล์นักท่องเที่ยวปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อสร้างสรรคล์วดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ภายใต้การ

วิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเมืองเก่าสงขลาและวิจัย
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อการท่องเที่ยว และสร้างเครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept 
interview) สำหรับกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านเมืองเก่าสงขลา กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา 2) แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Unstructured interview) โดยการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก คาเฟ่ร้านกาแฟ ภาคีคน
รักสงขลา โรงสีแดงหับโห้หิ้น นักท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชนสงขลา เพื่อหาแนวทางความต้องการทิศทางรูปแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสม สำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จัด
จำหน่ายในย่านเมืองเก่า และศึกษาบริบท กายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม ของ
ใช้ อาหาร งานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นสงขลา ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเดิม นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 3) ประเด็นคำถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ประกอบด้วยกลุ่มประกอบการผลิตและพัฒนารูปแบบภัณฑ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
เข้าร่วมโดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่น
ไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ร่วมกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อหา
แนวทางความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สะท้อนอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา จากกิจกรรม
โครงการได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประกอบการอุทยานผ้าปาเต๊ะบาโง
เปาะเล็ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วย หนึ่งในสองผู้ประกอบการทำผ้าปาเต๊ะแบบโบราณในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าปาเต๊ะในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพล
จากการเมืองท่าการค้าในอดีตเชื่อมโยงเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายูทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย
พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาและผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายที่สะท้อนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 2)กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
หัตถกรรมเส้นใย จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต่างๆ โดยทางกลุ่มประกอบการแปรรูปนำผ้าผืนผ้าปาเต๊ะ
จากงานวิจัยสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ด้วยผลงานการ
ออกแบบและสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลงานประกอบด้วย 1)การสร้างสรรค์ลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
2)แม่พิมพ์เหล็กสำหรับทำผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 3)ผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา และมีการประเมินผลงานต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
ปรับปรุงผลงานนำไปสู่การทดลองทางการตลาด และสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ภายใต้การ

วิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเมืองเก่าสงขลาและวิจัย
ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อการท่องเที่ยว และสร้างเครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 1)แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept 
interview) สำหรับกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านเมืองเก่าสงขลา กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา 2) แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Unstructured interview) โดยการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึก คาเฟ่ร้านกาแฟ ภาคีคน
รักสงขลา โรงสีแดงหับโห้หิ้น นักท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชนสงขลา เพื่อหาแนวทางความต้องการทิศทางรูปแบบผลิตภัณฑ์
แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสม สำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จัด
จำหน่ายในย่านเมืองเก่า และศึกษาบริบท กายภาพของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม ของ
ใช้ อาหาร งานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นสงขลา ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเดิม นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปออกแบบ
และสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 3) ประเด็นคำถามปลายเปิดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ประกอบด้วยกลุ่มประกอบการผลิตและพัฒนารูปแบบภัณฑ์จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
เข้าร่วมโดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่น
ไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ร่วมกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อหา
แนวทางความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สะท้อนอัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา จากกิจกรรม
โครงการได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประกอบการอุทยานผ้าปาเต๊ะบาโง
เปาะเล็ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วย หนึ่งในสองผู้ประกอบการทำผ้าปาเต๊ะแบบโบราณในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อมูลในการศึกษาอัตลักษณ์การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าปาเต๊ะในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพล
จากการเมืองท่าการค้าในอดีตเชื่อมโยงเมืองท่าบนคาบสมุทรมลายูทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย
พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาและผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายที่สะท้อนพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 2)กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
หัตถกรรมเส้นใย จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต่างๆ โดยทางกลุ่มประกอบการแปรรูปนำผ้าผืนผ้าปาเต๊ะ
จากงานวิจัยสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ด้วยผลงานการ
ออกแบบและสร้างสรรค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลงานประกอบด้วย 1)การสร้างสรรค์ลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
2)แม่พิมพ์เหล็กสำหรับทำผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 3)ผืนผ้าปาเต๊ะลวดลายพหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา และมีการประเมินผลงานต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ
ปรับปรุงผลงานนำไปสู่การทดลองทางการตลาด และสรุปผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย  

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 

 
ผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา พบว่า อัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้จาก
รูปแบบงานศิลปกรรมหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ที่พบได้จากอาคารบ้านเรือนและวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 
โดยเป็นลักษณะของรูปแบบงานศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมของไทย, จีนและมุสลิม ทั้งทางด้านสีสัน ลวดลาย มี
การร้อยเรียงของลวดลายอย่างเป็นระเบียบต่อเนื่องกันอย่างลงตัว การถอดลวดลายอัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา สามารถแสดงขั้นตอนการนำลวดลายมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนอัตลักษณ์
วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาตามวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกระบวนการดังต่อไปนี 

1. การถอดลวดลายจากเรื่องราววิถีอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
ตารางที ่1 ผลการการถอดลวดลายจากเรื่องราววิถีอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา  

ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ์ 
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/ลวดลายการตกแต่งช่องลมภายในอาคาร 
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ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ์ 
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/เครื่องถ้วยลายคราม/หัวเข็มขัดเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การถอดลายอัตลักษณ์จากกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และลวดลายจากสถาปัตยกรรมไม้ที่พบภายในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย เครื่องลายครามแบบจีน แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี หัวเข็มขัดเงิน และลวดลายช่องลมที่ตกแต่งประดับอาคาร
บ้านเรือนเก่า ซึ่งมีรูปแบบลวดลายที่ผสมศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม ซึ่งลวดลายที่ปรากฏเป็นลักษณะของลวดลายเถาวัลย์ 
พันธุ์พฤกษา ดอกไม้ ตัวอักษรจีน ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว ลักษณะลวดลายสมมาตร และจัดวางร้อยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งนักวิจัยจะนำลวดลายต้นแบบดังกล่าวมาสร้างบล็อกแม่พมิพเ์หล็กต่อไป 
 
2. แม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะ  

นำลวดลายต้นแบบที่ได้นำมาร่วมบูรณาการกับการผลิตแม่พิมพ์เหล็กและพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการอุทยาน
ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าปาเต๊ะโบราณ 1 ใน 2 กลุ่มที่เหลืออยู่ในประเทศไทย โดยผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากคาบสมุทรมลายู เนื่องจากจังหวัด
สงขลาเป็นเมืองท่าที่เชื่อมจากเมืองท่าบนคาบสมุทรมลาย ูทำให้ได้รับอิทธิพลการแต่งกายผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 
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1973

ที่มาของลวดลาย การร่างงานออกแบบลวดลายจากอัตลักษณ์ 
ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

 
 

แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี/เครื่องถ้วยลายคราม/หัวเข็มขัดเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การถอดลายอัตลักษณ์จากกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และลวดลายจากสถาปัตยกรรมไม้ที่พบภายในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย เครื่องลายครามแบบจีน แม่พิมพ์ขนมสัมปันนี หัวเข็มขัดเงิน และลวดลายช่องลมที่ตกแต่งประดับอาคาร
บ้านเรือนเก่า ซึ่งมีรูปแบบลวดลายที่ผสมศิลปวัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม ซึ่งลวดลายที่ปรากฏเป็นลักษณะของลวดลายเถาวัลย์ 
พันธุ์พฤกษา ดอกไม้ ตัวอักษรจีน ที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว ลักษณะลวดลายสมมาตร และจัดวางร้อยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งนักวิจัยจะนำลวดลายต้นแบบดังกล่าวมาสร้างบล็อกแม่พมิพเ์หล็กต่อไป 
 
2. แม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะ  

นำลวดลายต้นแบบที่ได้นำมาร่วมบูรณาการกับการผลิตแม่พิมพ์เหล็กและพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการอุทยาน
ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าปาเต๊ะโบราณ 1 ใน 2 กลุ่มที่เหลืออยู่ในประเทศไทย โดยผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากคาบสมุทรมลายู เนื่องจากจังหวัด
สงขลาเป็นเมืองท่าที่เชื่อมจากเมืองท่าบนคาบสมุทรมลาย ูทำให้ได้รับอิทธิพลการแต่งกายผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ลวดลาย แม่พิมพ์ผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. การออกแบบผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภาคใต้  

 

 
ภาพที่ 2 ผลผลิตงานวิจัย ผ้าปาเต๊ะลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าสงขลา 
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1974

ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานำลวดลายไปพัฒนาลายแม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะทำมือสำหรับการพิมพ์ผ้า

ปาเต๊ะและการแต่งกายผ้าปาเต๊ะด้วยวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและคนภาคใต้   

อภิปรายผล 
อัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า สงขลา ประกอบด้วยลวดลายเถาวัลย์ธรรมชาติ ลวดลายจากบ้านเรือนตึก

แบบจีนโบราณ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีรากเหง้าของความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่าง ไทย, จีนและมุสลิม สอดคล้อง
กับวรรณกรรมของ อภิษฎา ทองสะอาด ซึ่งกล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา พบได้จากสถาปัตยกรรมและข้าว
ของเครื่องใช้ วิถีชีวิตในชุมชน เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา รวมทั้งการนำเอาอัตลักษณ์ของเมืองเก่ามาประกอบการออกแบบสร้างสรรค์เป็นการนำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สู่
คนรุ่นใหม่ให้เกิดความรัก ความหวงแหนรักบ้านเกิด(อภิษฎา ทองสะอาด, 2562) ลวดลายอัตลักษณ์มีลักษณะอ่อนช้อย รายละเอียด
ค่อนข้างมากและมีลักษณะเป็นลายเส้นต่อเนื่อง การนำลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ในผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ความเล็กเช่น ตุ้มหูและเข็มกลัดควรใช้ลายลายและสีน้อย จึงจะเกิดความสวยงามและร่วมสมัย 
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์อย่าง ผ้าพันคอ รองเท้า หมอนรองคอ กระเป๋า แก้วน้ำและสายห้อยกล้อง ที่สามารถพิมพ์ลวดลายและใช้สีได้
มากกว่า ซึ่งในงานวิจัยใช้เทคนิคการปรินท์ผ้าระบบดิจิตอลเพราะจะทำให้ได้ชิ้นผลงานที่มีลวดลายคมชัด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ไม่ลอกหลุดง่าย ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว 

 
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที ่ได้แก่ ร้านคาเฟ ่ร้านกาแฟ 

ผู้จึงได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งนำไปบูรณาการร่วมกับรายวิชาพื้นฐานการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่ม
ออกแบบลวดลายผ้าผ้าคลุมไหล่  2. ออกแบบและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลวดลายพหุวัฒนธรรมสะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2563 
ก่อให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการต่อไป 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่สนับสนุนนักวิจัยและผลงานวิจัย 
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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1975

ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลานำลวดลายไปพัฒนาลายแม่พิมพ์เหล็กปาเต๊ะทำมือสำหรับการพิมพ์ผ้า

ปาเต๊ะและการแต่งกายผ้าปาเต๊ะด้วยวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและคนภาคใต้   

อภิปรายผล 
อัตลักษณ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า สงขลา ประกอบด้วยลวดลายเถาวัลย์ธรรมชาติ ลวดลายจากบ้านเรือนตึก

แบบจีนโบราณ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีรากเหง้าของความเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่าง ไทย, จีนและมุสลิม สอดคล้อง
กับวรรณกรรมของ อภิษฎา ทองสะอาด ซึ่งกล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเก่า  จังหวัดสงขลา พบได้จากสถาปัตยกรรมและข้าว
ของเครื่องใช้ วิถีชีวิตในชุมชน เอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลา รวมทั้งการนำเอาอัตลักษณ์ของเมืองเก่ามาประกอบการออกแบบสร้างสรรค์เป็นการนำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สู่
คนรุ่นใหม่ให้เกิดความรัก ความหวงแหนรักบ้านเกิด(อภิษฎา ทองสะอาด, 2562) ลวดลายอัตลักษณ์มีลักษณะอ่อนช้อย รายละเอียด
ค่อนข้างมากและมีลักษณะเป็นลายเส้นต่อเนื่อง การนำลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ในผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ความเล็กเช่น ตุ้มหูและเข็มกลัดควรใช้ลายลายและสีน้อย จึงจะเกิดความสวยงามและร่วมสมัย 
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์อย่าง ผ้าพันคอ รองเท้า หมอนรองคอ กระเป๋า แก้วน้ำและสายห้อยกล้อง ที่สามารถพิมพ์ลวดลายและใช้สีได้
มากกว่า ซึ่งในงานวิจัยใช้เทคนิคการปรินท์ผ้าระบบดิจิตอลเพราะจะทำให้ได้ชิ้นผลงานที่มีลวดลายคมชัด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ไม่ลอกหลุดง่าย ตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว 

 
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที ่ได้แก่ ร้านคาเฟ ่ร้านกาแฟ 

ผู้จึงได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งนำไปบูรณาการร่วมกับรายวิชาพื้นฐานการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลา โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. กลุ่ม
ออกแบบลวดลายผ้าผ้าคลุมไหล่  2. ออกแบบและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการร่วมกับรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบ
แฟชั่น 3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลวดลายพหุวัฒนธรรมสะท้อนวิถีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2563 
ก่อให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการต่อไป 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่สนับสนุนนักวิจัยและผลงานวิจัย 
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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   คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ที่ 001/2565 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565  

 

                   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมงานและการดำเนินการ
โครงการด ังกล ่าวเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อยและส ัมฤทธ ิ ์ผล อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 31                      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจ
และมอบหมายหน้าที ่ให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที ่ 20 
พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รายนามดังนี้ 
           

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า    ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น   รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ  คิดด ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                             /18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า    ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น   รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ  คิดด ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                             /18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงิหา  ประสิทธิ์พงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชุมคง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนินาท์  จันทร์สูรย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิากร  กล้าณรงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  ภิบาล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  ขุนพล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์  กาญจนสำราญวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
36. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
37. อาจารย์ ดร.อนินทร์  พุฒิโชติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
38. อาจารย์ ดร.นิจกานต์  หนูอุไร    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
39. อาจารย์ ดร.คณิดา  สินไหม    ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
           1. ทำหน้าที่ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการควบคุมการนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละ Session 
           2. พิจารณาตัดสินรางวัลผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการดำเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                             

                         สั่ง  ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ที ่002/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565  
 
            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและ
มอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ  ครั้งที่ 32 
ประจ ำปี 2565  รำยนำมดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
6. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  7. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
8. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
9. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
10. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
11. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
12. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
13. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
                   /14. นำงสำว... 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ที ่002/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565  
 
            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและ
มอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ  ครั้งที่ 32 
ประจ ำปี 2565  รำยนำมดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
6. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  7. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
8. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
9. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
10. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
11. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
12. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
13. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
                   /14. นำงสำว... 
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14. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
15. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
16. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
17. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
18. นำยอัถพงศ ์ ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
19. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
20. นำงเสำวนีย์  แสงสีด ำ  ทองชุม     กรรมกำร 
21. นำงสำววำรุณี  ทิพย์โอสถ     กรรมกำร 
22. นำงสำววันวิสำข์  แก้วสมบูรณ์     กรรมกำร 
23. นำงสำวศรัณญำพัชต์  พุทธชรกำญจน์    กรรมกำร 
24. นำยนำรำ  สิงคมำศ      กรรมกำร 
25. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
26. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
27. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   - ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม และติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
   - จัดท ำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรจัดโครงกำร 
 
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรองค์กร     กรรมกำร 
4. นำงอำรีย์  แย่งกุลเชำว์      กรรมกำร 
5. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
6. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร  
7. นำงสำวรำนี   ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
8. นำยชำญณรงค์  คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          /หน้ำที่และ... 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
 
3. ฝ่ายวิชาการและตัดสินผลงาน 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำงจินตนำ  หลงพงค์      กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
7. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 

 

8. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
9. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
10. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร     กรรมกำร 
11. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
12. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
13. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
14. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
15. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิใน Session และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดประชุมประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน
แบบออนไลน์ 
 
 

4. ฝ่ายพิธีการ 
1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร  

                                                                                                       /3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
 
3. ฝ่ายวิชาการและตัดสินผลงาน 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำงจินตนำ  หลงพงค์      กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
7. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 

 

8. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
9. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
10. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร     กรรมกำร 
11. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
12. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
13. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
14. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
15. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิใน Session และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดประชุมประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน
แบบออนไลน์ 
 
 

4. ฝ่ายพิธีการ 
1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร  

                                                                                                       /3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิรยิำ  สิทธิสำร    กรรมกำร 
4. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     กรรมกำร 
5. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
6. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
7. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  - ด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำร พิธีกร ในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  - ร่ำงค ำกล่ำวรำยงำน  ค ำกล่ำวเปิด ส ำหรับพิธีเปิด 
  - จัดเตรียมประวัติ ไฟล์ข้อมูลในกำรบรรยำยของวิทยำกร 
  - ด ำเนินกำรมอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนเด่น 
 

5. ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยญำณวุฒิ  สุนทรกิจ     กรรมกำร 
3. นำยอนุชำ  ชีช้ำง        กรรมกำร 

 4. นำยกฤษฎำ คงหนู       กรรมกำร 
 5. นำยไชยอุดร  ษรเดช        กรรมกำร 
      6. นำยวิเชียร  ขุนเพชร      กรรมกำร 
      7. นำยวรวุฒิ  อินทร์ทองแก้ว     กรรมกำร 
 8. นำยปรเมศว์  กำแก้ว      กรรมกำร 

9. นำยปรณรรท์  ก้องพลำนนท์     กรรมกำร 
10. นำยมำรุต  คงแก้ว      กรรมกำร 

 11. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
      12. นำยศรัณย์วิช  บุษบำ      กรรมกำร 
      13. นำยวรวรรธก์  สุกใส      กรรมกำร 
      14. นำยธรีะยุทธ  ขันอินทร์       กรรมกำร 
      15. นำยไพรัช  เพ็งจันทร์      กรรมกำร 
 16. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำร 

       17. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                    /หน้ำที่และ... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน

สถำนที่กำรจัดประชุม 
 - ประสำนในห้องประชุมย่อย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 

- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก 
 
6. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
          3. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 

 2. นำงสำวนพรัตน์ ทัดมำลำ     กรรมกำร 
6. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 

          4. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
       5. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
 

7. ฝ่ายอาหาร 
1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 

 3. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันตลอดงำนประชุม 
 

 
                                                                                                           /8. ฝ่ำยลงทะเบียน... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน

สถำนที่กำรจัดประชุม 
 - ประสำนในห้องประชุมย่อย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 

- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก 
 
6. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
          3. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 

 2. นำงสำวนพรัตน์ ทัดมำลำ     กรรมกำร 
6. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 

          4. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
       5. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
 

7. ฝ่ายอาหาร 
1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 

 3. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันตลอดงำนประชุม 
 

 
                                                                                                           /8. ฝ่ำยลงทะเบียน... 
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8. ฝ่ายลงทะเบียนและจัดท าเอกสารการประชุม 
 1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
 3. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
6. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
7. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
8. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
9. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร   

  10. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำไฟล์เล่มประกอบกำรประชุม และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - จัดเตรียม พิมพ์ และประสำนเกี่ยวกับเกียรติบัตร ของที่ระลึก เป็นต้น 
 - จัดส่งเอกสำรให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

9. ฝ่ายประเมินผล 
  1. นำยชำญณรงค์  คงทน      ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวพิมพ์ณดำ มณีวงค์     กรรมกำร 

3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
4. นำงสำววันวิสำห์  แก้วสมบูรณ์     กรรมกำร 
5. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
6. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 

      7. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร และจัดท ำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัย  
                  

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                                                                                                                                                                        

                      สั่ง  ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2565 

          
 
                                                              (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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ลำดัับที่่� คำนำหน้า ชื่่�อ สกุุล หน่วยงาน
1 ศ.ดร. กรกฎ ทองขะโชค มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
2 รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ิ� กลั่อมเกลั้า มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
3 รศ.ดร. กนกพร สังขรักษิ์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
4 รศ.ดร. จตุุพร แก้วิอ่อน มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
5 รศ.ดร. ปุุญญพัฒน์ ไชยเมลั์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
6 รศ.ดร. สรพงค์ เบญจศรี มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
7 รศ.ดร. จอมภพ แวิวิศักดิ� มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
8 รศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวิหะชาตุิ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
9 รศ.ดร. ชินสัคค สุวิรรณอัจฉริย มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
10 รศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
11 รศ.ดร. เจษิฎา นกน้อย มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
12 รศ. ยอดชาย พรหมอินทร์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
13 รศ. ถนอมศรี อินทนนท์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
14 ผศ.ดร. มณี มีมาก มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
15 ผศ.ดร. อรจันทร์ ศิริโชตุิ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
16 ผศ.ดร. สุภฏา คีรีรัฐนิคม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
17 ผศ.ดร. ปุระสงค์ เกษิราธิ์ิคุณ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
18 ผศ.ดร. กรวิิกา ก้องกุลั มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
19 ผศ.ดร. อมลัวิรรณ วิีระธิ์รรมโม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
20 ผศ.ดร. พัศรเบศวิร์ เวิชวิิริยะกุลั มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
21 ผศ.ดร. พัชลัินจ์ จีนนุ่น มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
22 ผศ.ดร. ปุริศนา วิงศ์ลั้อม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
23 รศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
24 ผศ.ดร. อุไรวิรรณ ทองแกมแก้วิ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
25 ผศ.ดร. กฤษิฎา พัชรสิทธิ์ิ� มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
26 ผศ.ดร. ชุตุิมา แก้วิพิบูลัย์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
27 ผศ.ดร. โชคชัย เหมือนมาศ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
28 ผศ.ดร. พนิตุา ก้งซุุ่่น มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
29 ผศ.ดร. รวิมพร นิคม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
30 ผศ.ดร. วิรรณฤดี หิรัญรัตุน์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
31 ผศ.ดร. ณวิงศ์ บุนนาค มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
32 ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
33 ผศ.ดร. ธิ์วิัฒน์ชัย เทพนวิลั มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
34 ผศ.ดร. จินตุนา กสินันท์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
35 ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
36 ผศ.ดร. นพมาศ ปุักเข็ม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
37 ผศ.ดร. วิิสิทธิ์ิ� บุญชุม มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
38 ผศ.ดร. สิรยา สิทธิ์ิสาร มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
39 ผศ.ดร. อรยา ปุรีชาพานิช มหาวิิทยาลััยทักษิิณ
40 ผศ.ดร. โสมศิริ เดชารัตุน์ มหาวิิทยาลััยทักษิิณ

ผู้้้ที่รงคุณวุฒิิพิิจารณาบที่ความ
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ลัำดัับท่� คำนำหน้า ชื่่�อ สกุลั หน่วิยงาน
41 ผศ.ดร. ช้วนพิศ ชุ้มคง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
42 ผศ.ดร. ช้ัช้วาล ชุ้มรักษา มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
43 ผศ.ดร. นพเก้า ณ์	พัที่ลุง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
44 ผศ.ดร. สัญช้ัย่ ลั�งแที่้กุล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
45 ผศ.ดร. อมรรัติน์ ถนนแก้ว มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
46 ผศ.ดร. วาสนา สุวรรณ์วิจิติร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
47 ผศ.ดร. อนิวัช้ แก้วจำนงค์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
48 ผศ.ดร. อนุวัติ สงสม มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
49 ผศ.ดร. วสันติ์ กาญจนมุกดา มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
50 ผศ.ดร. นิสากร กล้าณ์รงค์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
51 ผศ.ดร. ช้ลลดา แสงมณ์่	ศิริสาธิติกิจ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
52 ผศ.ดร. สิงห้า ปัระสิที่ธิ�พงศ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
53 ผศ.ดร. สมเก่ย่รติิย่ศ วรเดช้ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
54 ผศ.ดร. ธิดารัติน์ จุที่อง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
55 ผศ.ดร. จักรพงศ์ ไช้ย่บุร่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
56 ผศ.ดร. นิรมล จันที่รช้าติิ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
57 ผศ.ดร. ศิริพร จันที่รค่ร่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
58 ผศ.ดร. พ่รนาฏิ คิดด่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
59 ผศ.ดร. ระว่วัฒน์ ไที่ย่เจริญ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
60 ผศ.ดร. เนติรนภา ช้ะนะ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
61 ผศ.ดร. เอกสิที่ธิ� สังข์วิสุที่ธิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
62 ผศ.ดร. ธนภัที่ร เติ็มรัตินะกุล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
63 ผศ.ดร. ธนพล อยู่่เย่็น มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
64 ผศ.ดร. อัษฎีาวุธ ห้ิรัญรัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
65 ผศ.ดร. ช้ำนาญ ช้ินส่ห้์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
66 ผศ.ดร. นันที่ิย่า พนมจันที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
67 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์์ กล่อมพงษ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
68 ผศ.ดร. แจ่มจันที่ร์ เพช้รศิริ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
69 ผศ.ดร. มลฤด่ สิที่ธิช้ัย่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
70 ผศ.ดร. มณ์ฑินา พิพัฒน์เพ็ญ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
71 ผศ. สิร่พร สังข์ที่อง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
72 ผศ. บุษกร ถาวรปัระสิที่ธิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
73 ผศ. วรากร วิศพันธ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
74 ผศ. สุวิที่ย่์ เพช้รห้้วย่ล้ก มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
75 ผศ. สุดา เธ่ย่รมนติร่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
76 ผศ. เมธ่ ดิสวัสดิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
77 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
78 ผศ. สุธรรม ขนาบศักดิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
79 ผศ. ปัร่ดาภรณ์์ กาญจนสำราญวงศ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
80 ผศ. อนงค์ ภิบาล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
81 ผศ. วไลพร ศาสนปัระดิษฐ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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ลัำดัับท่� คำนำหน้า ชื่่�อ สกุลั หน่วิยงาน
82 อ.ดร. ณ์ภัที่ร แก้วภิบาล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
83 อ.ดร. ศรช้ัย่ อินที่ะไช้ย่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
84 อ.ดร. วิเช้ษฐ์ จันที่ร์คงห้อม มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
85 อ.ดร. วาเร่ย่ม ช้่วย่จันที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
86 อ.ดร. สิงห้า ติุลย่กุล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
87 อ.ดร. จิราพร ช้่อมณ์่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
88 อ.ดร. อนินที่ร์ พุฒิโช้ติิ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
89 อ.ดร. ธวัช้ช้ัย่ คังฆะมะโน มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
90 อ.ดร. จริญญา ธรรมโช้โติ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
91 อ.ดร. ติ้าย่ บัณ์ฑิิศักดิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
92 อ.ดร. สุกาญจนา กำลังมาก มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
93 อ.ดร. ย่มล พิที่ักษ์ภาวศุที่ธิ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
94 อ.ดร. ธนูศิลปั์ สล่อ่อน มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
95 อ.ดร. เพ็ญพักติร์ ห้นูผุด มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
96 อ.ดร. ธวัช้ ชู้ช้ิติ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
97 อ.ดร. ธิติิมา ณ์	สงขลา มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
98 อ.ดร. วันเเพ็ญ ที่องสุข มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
99 อ.ดร. ธัญช้นก พูนศิลปั์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
100 อ.ดร. เช้าวพงษ์ เมธ่ธรรมวัฒน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
101 อ.ดร. วัลลย่า ธรรมอภิบาล	อินที่นิน มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
102 อ.ดร. เสาวณ์่ย่์ สิงห้์สโรที่ัย่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
103 อ.ดร. ธนิกา วศินย่านุวัฒน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
104 อ.ดร. ขวัญจิติติ์ สุวรรณ์นพรัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
105 ดร. ปัิย่าภรณ์์ ภาษิติกุล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
106 ดร. พิมพ์ช้นา ฮกที่า มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
107 ดร. ปัาริช้าติิ เที่พที่อง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
108 ดร. คณ์ิดา สินให้ม มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
109 ดร. จันที่วรรณ์ น้อย่ศร่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
110 ดร. สุวิมล จุงจิติร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
111 ดร. อรสา อนันติ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
112 ดร. จารุรัติน์ ปััญโญ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
113 ดร. สุปัานด่ มณ์่ย่์โลก มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
114 ดร. ณ์ัช้ช้า มห้ปัุญญานนที่์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
115 ดร. นิจกานติ์ ห้นูอุไร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
116 ดร. ศิลปั์ช้ัย่ สุวรรณ์มณ์่ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
117 ดร. โกมลมณ์่ เกติติะพันธ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
118 ดร. วรรณ์ภรณ์์ บริพันธ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
119 ดร. อภินันที่์ เอ่�ออังกูร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
120 ดร. พินิจ ดวงจินดา มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
121 ดร. ธนวิที่ย่์ บุญสิที่ธิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
122 ดร. สานิติย่์ ศร่ชู้เก่ย่รติิ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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123 ดร. ปัร่ย่ารัติน์ เช้าวลิติปัระพันธ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
124 ดร. พนิติา สุมานะติระกูล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
125 ดร. อับดุลฮากิม มะด่เย่าะ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
126 ดร. นิช้ากรณ์์ พันธ์คง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
127 อ. อาจาร่ นาโค มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
128 อ. นิดา นุ้ย่เด็น มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
129 อ. ช้ไมพร ที่องเพ็ช้ร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
130 อ. บุญเร่อง ขาวนวล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
131 อ. เสาวน่ย่์ โปัษกะบุติร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
132 อ. เสาวณ์่ย่์ เล็กบางพง มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
133 อ. ศรัณ์ญภัส รักศ่ล มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
134 อ. เอกราช้ สุวรรณ์รัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
135 อ. สมภพ ล�ำวัฒนพร มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
136 รศ.ดร. ศุภศิลปั์ มณ์่รัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
137 รศ.ดร. ช้ิดช้นก เช้ิงเช้าว์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
138 รศ.ดร. ยุ่ที่ธนา ฎีิระวณ์ิช้ย่์กุล มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
139 รศ.ดร. ปัิ�น จันจุฬา มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
140 รศ.ดร. ธนภร อำนวย่กิจ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
141 รศ.ดร. วันวิศาข์ งามผ่องใส มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
142 รศ.ดร. ศศิวิมล สุขบที่ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
143 รศ.ดร. รณ์สรรพ์ ช้ินรัมย่์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
144 รศ.ดร. อาร่ยุ่ที่ธ สมาแอ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
145 รศ.ดร. ปัภาว่ ฟาน	โดมเมเลน มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
146 รศ.ดร. ธวัช้ ช้ิติติระการ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
147 รศ.ดร. ปัาริช้าติิ วิสุที่ธิสมาจาร มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
148 รศ.ดร. พฤที่ธิกร สมิติไมติร่ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
149 รศ.ดร. อนุรักษ์ สันปั่าเปั้า มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
150 รศ. มนติร่ ม่เน่ย่ม มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
151 ผศ.ดร. กฤษรัติน์ ศร่สว่าง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
152 ผศ.ดร. สุภาภรณ์์ กานติ์สมเก่ย่รติิ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
153 ผศ.ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
154 ผศ.ดร. ปัรมินที่ร์ เณ์รานนที่์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
155 ผศ.ดร. กรกช้ นาคคนอง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
156 ผศ.ดร. พวงที่ิพย่์ แก้วที่ับที่ิม มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
157 ผศ.ดร. สุรพล ฐิติิธนากุล มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
158 ผศ.ดร. ธ่ร ศร่สวัสดิ� มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
159 ผศ.ดร. อุมาพร แพที่ย่์ศาสติร์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
160 ผศ.ดร. ชู้ขวัญ เติช้กานนที่์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
161 ผศ.ดร. บุญญิสา แซึ่่ห้ล่อ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
162 ผศ.ดร. จรัสลักษณ์์ เพช้รวัง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
163 ผศ.ดร. ปัฏิิมา เพิ�มพูนพัฒนา มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
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164 ผศ. สุรินรัติน์ แก้วที่อง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
165 ผศ. ธ่รวัฒน์ ขวัญใจ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
166 ผศ. ผจญ คงเม่อง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
167 ผศ. อภิเดช้ บูรณ์วงศ์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
168 อ.ดร. อดิศักดิ� อินที่นา มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
169 อ.ดร. ภาณ์ุพงศ์ เฉลิมสิน มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
170 อ.ดร. วิษณ์ุพงษ์ โพธิพิรุฬห้์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
171 อ.ดร. เกล็ดนที่่ เวปัุลานนที่์ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
172 อ.ดร. วันอาม่นา บอสติัน	อล่ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
173 อ.ดร. นุช้นารถ คงช้่วย่ มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
174 อาจารย่์ ผกาวัลย่์ ชู้เช้ิด มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
175 อาจารย่์ ว่องวิช้ ขวัญพัที่ลุง มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครินที่ร์
176 ผศ.ดร. ปัร่ช้ญา ชุ้มศร่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
177 ผศ.ดร. พิเช้ษฐ์ พรห้มให้ม่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
178 ผศ.ดร. วัลลภา พัฒนา มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
179 ผศ.ดร. อรพรรณ์ จันที่ร์อินที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
180 ผศ.ดร. สห้พงศ์ สมวงค์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
181 ผศ.ดร. ปัฏิิมากร จันที่ร์พริ�ม มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
182 ผศ.ดร. สกุลรัติน์ ห้าญศ้ก มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
183 ผศ.ดร. ฐานวิที่ย่์ แนมใส มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
184 ผศ. ศุภช้ัย่ ศร่ขวัญแก้ว มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
185 ผศ. ช้ฎีาพร เกล่�ย่งจันที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
186 ผศ. วรพงค์ บุญช้่วย่แที่น มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
187 อ.ดร. ช้ย่านิษฐ์ บุญสนิที่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
188 อ.ดร. สุดนัย่ เคร่อห้ล่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
189 อ.ดร. วิศิษฏิ์ศักดิ� ที่ับย่ัง มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย่
190 รศ.ดร. วิเช้่ย่ร แสงอรุณ์ มห้าวิที่ย่าลัย่เที่คโนโลย่่ราช้มงคลอ่สาน	วิที่ย่าเขติขอนแก่น
191 รศ.ดร. อาที่ิติย่์ อัศวสุข่ มห้าวิที่ย่าลัย่เที่คโนโลย่่ราช้มงคลอ่สาน
192 ผศ. มานะ สุภาด่ มห้าวิที่ย่าลัย่เที่คโนโลย่่ราช้มงคลสุวรรณ์ภูมิ
193 ผศ.ดร. ธมย่ันติ่ ปัระยู่รพันธ์ มห้าวิที่ย่าลัย่นราธิวาสราช้นครินที่ร์
194 ผศ. วิภา วังศิริกุล มห้าวิที่ย่าลัย่นราธิวาสราช้นครินที่ร์
195 อ.ดร. พรช้นก พงค์ที่องเม่อง มห้าวิที่ย่าลัย่นราธิวาสราช้นครินที่ร์
196 ดร. สรัญณ์่ อุเส็นย่าง มห้าวิที่ย่าลัย่นราธิวาสราช้นครินที่ร์
197 ดร. อัฟซึ่า อาแว มห้าวิที่ย่าลัย่นราธิวาสราช้นครินที่ร์
198 รศ.ดร. บูฆอร่ ย่่ห้มะ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสงขลา
199 ผศ.ดร. คมวิที่ย่์ ศิริธร มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสงขลา
200 ผศ. ที่ัศน่ย่า คัญที่ะช้า มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสงขลา
201 ดร. นัย่นา โง้วศิริ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสงขลา
202 อ. รวิสรา ศร่ช้ัย่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสงขลา
203 รศ.ดร. ที่รงช้ัย่ ว่ระที่ว่มาศ สถาบันเที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ที่ห้ารลาดกระบัง
204 รศ.ดร. วิที่ย่า ที่ิพย่์สุวรรณ์พร สถาบันเที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ที่ห้ารลาดกระบัง
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205 รศ.ดร. อุไรวรรณ์ ปัิติิมณ์่ย่ากุล สถาบันเที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ที่ห้ารลาดกระบัง
206 ผศ.ดร. รวิภัที่ร ลาภเจริญสุข สถาบันเที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ที่ห้ารลาดกระบัง
207 ผศ.ดร. วัช้ราธร เพ็ญศศิธร สถาบันเที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ที่ห้ารลาดกระบัง
208 ผศ.ดร. รัตินช้ัย่ ไพรินที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่เที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าธนบุร่
209 อ.ดร. พนิดา เรณ์ูมาลย่์ มห้าวิที่ย่าลัย่เที่คโนโลย่่พระจอมเกล้าพระนครเห้น่อ
210 ผศ.ดร. มณ์่รัติน์ เอกโย่คย่ะ จุฬาลงกรณ์์มห้าวิที่ย่าลัย่
211 ผศ.ดร. ไพโรจน์ วงศ์พุที่ธิสิน ม.แม่ฟ้าห้ลวง
212 ผศ.ดร. อนงค์ ศร่โสภา ม.ราช้ภัฏิพิบูลย่์สงคราม
213 รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ�มานิติ มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
214 รศ.ดร. พนัส ธรรมก่รติิวงศ์ มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
215 รศ.ดร. ชู้ศักดิ� จอมพุก มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
216 รศ.ดร. เฌอมาลย่์ วงศ์ช้าวจันที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
217 รศ. ช้ัย่วัฒน์ กิติติิกูล มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
218 อ.ดร. ช้ฎีามาศ จิติติ์เลขา มห้าวิที่ย่าลัย่เกษติรศาสติร์
219 ผศ.ดร. สุธ่ วงศ์มณ์่ปัระที่่ปั มห้าวิที่ย่าลัย่ขอนแก่น
220 อ.ดร. วศกร ติร่เดช้ มห้าวิที่ย่าลัย่ขอนแก่น
221 ผศ.ดร. สงวนศักดิ� ธนาพรพูนพงษ์ มห้าวิที่ย่าลัย่เช้่ย่งให้ม่
222 ผศ.ดร. ที่นงศักดิ� ไช้ย่าโส มห้าวิที่ย่าลัย่เช้่ย่งให้ม่
223 ผศ.ดร. ปัฐว่ อารย่ภานนที่์ มห้าวิที่ย่าลัย่เช้่ย่งให้ม่
224 ผศ.ดร. พรช้ัย่ ห้าระโคติร มห้าวิที่ย่าลัย่ธรรมศาสติร์
225 ผศ.ดร.ภญ. คณ์าที่ิพย่์ สิงห้์สาย่ มห้าวิที่ย่าลัย่พะเย่า
226 รศ.ดร. นิติย่า วรรณ์กิติร์ มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
227 ผศ.ดร. สกุลกานติ์ สิมลา มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
228 ผศ.ดร. ดุจฉัติร จิติบรรจง มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
229 ผศ. มนสิช้า แก้วนันไช้ย่ มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
230 ผศ. ตินุพล เอนอ่อน มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
231 อ.ดร. สกุลรัติน์ รัตินาเก่ย่รติิ� มห้าวิที่ย่าลัย่มห้าสารคาม
232 รศ.ดร. กมลพร สอนศร่ มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
233 รศ.ดร. โย่ธิน แสวงด่ มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
234 รศ.ดร. ศร่สมบัติิ โช้คปัระจักษ์ช้ัด มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
235 รศ.ดร. ศุภวัลย่์ พลาย่น้อย่ มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
236 ผศ.ดร. สมคิด อมรสถานกุล มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
237 ผศ.ดร. อภิลักษณ์์ เกษมผลกูล มห้าวิที่ย่าลัย่มห้ิดล
238 รศ.ดร. จอม สุวรรณ์โน มห้าวิที่ย่าลัย่วลัย่ลักษณ์์
239 ผศ.ดร. ฐิมาพร เพช้รแก้ว มห้าวิที่ย่าลัย่วลัย่ลักษณ์์
240 ผศ.ดร. เจนเนติร พลเพช้ร มห้าวิที่ย่าลัย่วลัย่ลักษณ์์
241 ผศ.ดร. สุภาภรณ์์ ใจรังษ่ มห้าวิที่ย่าลัย่วลัย่ลักษณ์์
242 ผศ.ดร. ภานุพงศ์ อุดมศิลปั์ มห้าวิที่ย่าลัย่ศร่นครินที่รวิโรฒ
243 รศ.ดร. สมัคร์ พิมานแพง มห้าวิที่ย่าลัย่ศร่นครินที่รวิโรฒ
244 อ.ดร. คมกริช้ วงศ์แข มห้าวิที่ย่าลัย่สารคาม
245 ผศ.ดร. จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ มห้าวิที่ย่าลัย่ศิลปัากร
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ลัำดัับท่� คำนำหน้า ชื่่�อ สกุลั หน่วิยงาน
246 รศ.ดร. รัฐไที่ พรเจริญ มห้าวิที่ย่าลัย่ศิลปัากร
247 ผศ.ดร. ศุภรัติน์ แสงฉัติรแก้ว มห้าวิที่ย่าลัย่ศิลปัากร
248 รศ.ดร. สมบัติิ พันธวิศิษฏิ์ มห้าวิที่ย่าลัย่สุโขที่ัย่ธรรมาธิราช้
249 ผศ.ดร. ปัราณ์่ เอ่�ย่มละออภักด่ มห้าวิที่ย่าลัย่ห้อการค้าไที่ย่
250 ผศ.ดร. เก็ติถวา บุญปัราการ มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
251 ผศ.ดร. วรลักษณ์์ ลลิติศศิวิมล มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
252 ผศ.ดร. กอแก้ว จันที่ร์กิ�งที่อง มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
253 อ.ดร. ชุ้ติิมา ห้วังเบ็ญห้มัด มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
254 อ.ดร. สิริลักษณ์์ ที่องพูน มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
255 อ.ดร. นรันติ์ ณ์ัฏิฐารมณ์์ มห้าวิที่ย่าลัย่ห้าดให้ญ่
256 ผศ.ดร. กิติติิ เห้ล่าสุภาพ มห้าวิที่ย่าลัย่อุบลราช้ธาน่
257 อ.ดร. กัญจน์รัติน์ สุขรัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏินครปัฐม
258 ผศ.ดร. สุรพล เนาวรัติน์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสุราษฎีร์ธาน่
259 อ.ดร. คณ์ิติ ห้นูพลอย่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสุราษฎีร์ธาน่
260 อ.ดร. อัศว์ศิริ ลาปัีอ่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิสุราษฎีร์ธาน่
261 ผศ.ดร. อรุณ์รัติน์ สัณ์ฐิติิกวินสกุล มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏินครปัฐม
262 รศ.ดร. ณ์ัฏิฐิรา ที่ับที่ิม มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิพิบูลสงคราม
263 ผศ.	ดร. อรุณ์ลักษณ์์ โช้ติินาครินที่ร์ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิพิบูลสงคราม
264 ผศ.ดร. ธ่ร์ธวัช้ สิงห้ศิริ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิอุดรธาน่
265 ผศ.ดร. กษมา ช้าร่โคติร มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิอุดรธาน่
266 ดร. ปัิย่พร แผ้วช้ำนาญ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิอุดรธาน่
267 ผศ. องอาจ เจ�ะย่ะห้ล่ มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิภูเก็ติ
268 อ.ดร. เพ่ย่งจิติ ติันติิจรัสวโรดม มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิภูเก็ติ
269 อ.ดร. จริย่าภรณ์์ มาสวัสดิ� มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิย่ะลา
270 อ.ดร. รัช้ดา บุญแก้ว มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิย่ะลา
271 ดร. ดุริย่างค์ วาสนา โรงพย่าบาลกาจนดิษฐ์
272 ดร. การกวิน เบญจศร่ โรงเร่ย่นบ้านลำเเพะ	จังห้วัดติรัง
273 ดร. เจตินิพิฐ สมมาติย่์ วิที่ย่าลัย่การสาธารณ์สุขสิรินธร
274 อ..ดร. พย่งค์ เที่พอักษร วิที่ย่าลัย่การสาธารณ์สุขสิรินธร
275 ดร. สุรสิที่ธิ� วิเศษสิงห้์ วิที่ย่าลัย่นาฏิศิลปั์นครศร่ธรรมราช้
276 อ. บุญปัระจักษ์ จันที่ร์วิน วิที่ย่าลัย่พย่าบาลบรมราช้ช้นน่	นครศร่ธรรมราช้
277 อ.ดร. กิติติิพร เนาว์สุวรรณ์ วิที่ย่าลัย่พย่าบาลบรมราช้ช้นน่	สงขลา
278 อ.ดร. มาริสา สุวรรณ์ราช้ วิที่ย่าลัย่พย่าบาลบรมราช้ช้นน่	สงขลา
279 อ.ดร. กรรณ์ิกา เร่องเดช้	ช้าวสวนศร่เจริญ วิที่ย่าลัย่พย่าบาลและการสาธารณ์สุขภาคใติ้
280 อ.ดร. เพ็ญ สุขมาก สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ	มห้าวิที่ย่าลัย่สงขลานครนิที่ร์
281 ผศ.ดร. เติวิช้ เสวติไอย่าราม สถาบันบัณ์ฑิิติพัฒนบริห้ารศาสติร์
282 ผศ. เฉลิมพล จันที่รโช้ติิ สถาบัย่บัณ์ฑิิติพัฒนศิลปั์	วิที่ย่าลัย่นครศร่ธรรมราช้
283 ดร. ปัวิติร ช้ัย่วิสิที่ธิ� สำนักงานปั้องกันควบคุมโรคที่่�	11	นครศร่ธรรมราช้
284 ดร. พ่รญา เพช้รช้ัย่ สำนักงานสาธารณ์สุข	จังห้วัดสุราษฏิร์ธาน่
285 ดร.ที่พ. นฤพงศ์ ภักด่ สำนักงานสาธารณ์สุขจังห้วัดพัที่ลุง
286 ดร. เผช้ิญสุข ธ่ระนุกูล National	Institute	of	Genetics	(Japan)
287 ดร. มณ์ฆ์ธภัฎี ธรรมสาร Shizuoka	University
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